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بمباران نوار غزه و کشتار بربرمنشانهﻯ آوارگان فلسطینی ،جنایت
علیهﻯ بشریت است.
بمبارانﻫاﻯ بربرمنشانه و فاشیستی نوار غزه در چند روز اخیر ادامهﻯ کشتار و تجاوزیست که بیش از  09سال ادامه دارد .این
آدمکشی اسرائیل بار دیگر نشان می دﻫد که وی ﻫرگز ﻫوادار حتی دولت کوچک مستقل فلسطینی نیست و در پی آن است که ﻫمهﻯ
سرزمین فلسطین را درسته به بلعد.،مردم را کشتار کند ،بی خانمان نماید ،به تاراند ،تبعید کند و باقیمانده را در جامعه ﻯیهودی حل
نماید .این ایدئولوژی دولت اسرائیل است ،ایدئولوژی صهیونیستی ،نژاد پرستانه و فاشیستی که راﻫنمای عمل اوست
تعرض گستردهﻯ اخیر ــ توسط ﻫواپیماﻫای شکاری ،بمب افکنﻫا و توپخانهﻯ سنگین ــ تا به حال قریب به  200کشته و  1400نفر از
مردم غزه را مجروح کرده است .آدمکشان و تروریستﻫاﻯ صیهونیست ــ بکلی بی اعتنا نسبت به اعتراض خلقﻫاﻯ عرب و خشم
مردم در سراسر جهان ــ غزه را بمباران می کنند .صیهونیستﻫا ،از سوئی کودکان را به قتل می رسانند ،آگاﻫانه زیر بنای حیاتی
مردم ،پمپ آب و کارخانهﻯ برق و بیمارستان و مدرسه و مناطق مقدس مردم که پناﻫگاه آنهاست را بمباران و ویران می کنند،
احساسات انسانی میلیونﻫا نفر را مورد تمسخر قرار می دﻫند ،تروریسم دولتی به کار می برند و از طرف دیگر ــ بیشرمانه ــ
مدعیاند که گویا "مشغول مبارزه علیهﻯ تروریسم ﻫستند"! و یا برای حفظ "ارزشﻫاﻯ دنیای متمدن میجنگند !"
ولی این کدام مرجعی است که به این آدمکشان اجازه می دﻫد که با خیال راحت دست به یک چنین اعمالی بزنند؟ چه کسی به آنان یاری
می دﻫد ،مشوق آنها کیست؟ شورای امنیت سازمان ملل .مجمعی که لفاظی می کند ،مرتب به جهانیان درس دموکراسی ،درس حقوق
بشر میدﻫد! مردم ایران را تحریم اقتصادی می کند و در لیبی دخالت مستقیم نظامی کرده است ولی حتی قادر نشد که این وحشیگری
دولت صهیونیستی اسرائیل را محکوم نماید .در مقابل ــ حتی پیش از این که ارتش صیهونیستی اسرائیل توجیهی برای وحشیگری خود
بتراشد ــ این سخنگویان غرب امپریالیستی بودند که در کمال وقاحت و حقارت ،داستان "جنگ دفاعی" را پیش کشیدند .اسرائیل ــ
دلگرم از سکوت دول بزرگ و قدرتمند امپریالیستی ــ دریافت که ﻫیچ تدبیر مشحص ،ﻫیچ تحریمی برای قطع جنگی که براه انداخته در
کار نیست .چون تصمیم گیرندهﻫاﻯ سازمان ملل ،از ﻫمین راﻫزنان ،ﻫمین سرمایهداران و امپریالیستﻫا ﻫستند که تجاوزگران و
اشغالگران صهیونیست را در پناه حمایت خود دارند .پیداست که نمی توان از این "پهلوانان بشر دوست و تمدن پرور" انتظاری داشت.
ولی فلسطین ،استوار و پا برجا ــ مثل  09سال گذشته ــ به مقاومت خود ادامه خواﻫد داد.
اما خلقﻫاﻯ عرب و مسلمان خاورمیانه ــ که می خواﻫند به برادران فلسطینی خود یاری بدﻫند ــ الزم است که ﻫر چه زود تر خود را
از شر دولتﻫاﻯ خودی و ﻫمدست امپریالیسم ،خالص نمایند .چون نمی شود که ﻫم با امپریالیسم آمریکا ﻫمدست بود و ﻫمزمان با
ستمگری اسرائیل در قبال فلسطین در افتاد .باید این حقیقت را ﻫر چه رسا تر فریاد زد.
در نوار غزه ،افسانهﻯ شکست ناپذیری صهیونیستﻫا را متالشی می کند و روحیهﻯ نوینی از مقاومت و سلحشوری در میان مردم
فلسطین ایجاد می گرداند .مبارزهﻯ مردم فلسطین حمایت جهانی خلقﻫاﻯ جهان را به دنبال دارد .اعتراضات جهانی گسترده آنهم در
شرایط بحران مالی سرمایهداری ناجی صهیونیستﻫا و امپریالیستﻫا نخواﻫد بود ،بر عکس مبارزهﻯ تودهﻫاﻯ مردم و طبقهﻯ کارگر
را تشدید می کند .فضا را بر ضد نیروﻫای دست راستی تغییر می دﻫد و در عین حال نیروﻫای سازشکار فلسطینی را که با اسرائیل بر
ضد مصالح ملت فلسطین مصالحه کردهاند ،به شدت به انزوا می کشاند و راه را برای نفوذ نیروﻫائی که خواستﻫاﻯ مردم و آمال ملت
فلسطین را بیان می کنند باز می گرداند.
حزب کار ایران(توفان) تجاوز صهیونیستﻫا و امپریالیستﻫا را به نوار غزه و کشتار مردم فلسطین را محکوم می کند.
حزب کار ایران (توفان) این جنایت را ضد بشری دانسته و معتقد است مسئولین آن را باید در یک دادگاه خلقی جهانی به محاکمه کشید.
حزب کار ایران (توفان) از مبارزهﻯ انقالبی مردم فلسطین و آمال آنها برای اخراج اشغالگران صهیونیست حمایت می کند.
حزب کار ایران (توفان) از ﻫر جنبش مقاومت یهودیان اسرائیلی بر ضد صهیونیستﻫا و امپریالیستﻫا حمایت می کند و آن را شرط
ایجاد فضائی به دور از سوء ظن ،برای یک زندگی مسالمت آمیز میان ﻫمهﻯ مردمان سرزمین فلسطین ،مستقل از مذﻫب ،به دور از
تجاوز طلبی ،نژادپرستی می بیند .زمانی که مردم خود سخنگو شوند ،سخنان یکدیگر را خواﻫند فهمید.

قطع فوری محاصره و بمباران وحشیانهﻯ نوارغزه !
زنده باد مبارزهﻯ ملت فلسطین برای رﻫائی ملی!
نابود باد رژیم صهیونیستی اسرائیل این چماق دست امپریالیسم آمریکا در خاورمیانه!
زنده باد ﻫمبستگی بینالمللی با ملت فلسطین!
حزب کارایران(توفان)
سه شنبه  12آبان  02 - 3193نوامبر 0230

www.toufan.org
toufan@toufan.org
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شکست مفتضحانهﻯ اسرائیل در بلعیدن "مار سمی "
کسانی که با تاریخ پیدایش فاشیستی رژیم صهیونیستی آشنائی دارند ،می دانند که حملهﻯ اخیر اسرائیل و بمباران غزه تصادفی
نبوده و ربطی ﻫم به موشک پرانی حماس و سازمان برای آزادی فلسطین (یاران جرج حبش )...نداشته است .صهیونیستﻫا از آغاز
تأسیس نامیمون دولت نژاد پرست اسرائیل آﻫنگ آن داشتند تا تمام سرزمین فلسطین را درسته ببلعند و به بسط و گسترش آن و نیل به
اسرائیل بزرگ بپردازند .مطابق اسناد موجود "لوی اشکول" نخست وزیر اسرائیل در جنگ  7001دربارهﻯ غزه چنین بیان داشته
بود:
» غزه مسئله است .من درسال  7090آنجا بودم و مارﻫای سمی را که در خیابان راه می رفتند ،دیدهام .ما باید بخشی از آنﻫا را
در شبه جزیرهﻯ سینا اسکان دﻫیم و امیدواریم بخش دیگری ﻫم مهاجرت بکنند «.
بیانات فاشیستی وزیر دفاع اسرائیل نیز در روزﻫای اخیر مبنی بر"غزه باید درﻫم کوبیده شود تا در شرایط قرون وسطی
قرارگیرد" ....ﻫمه نشان روشن از این امر است که صهیونیستﻫا ﻫدفشان محو و نابودی ﻫمهﻯ فلسطینیﻫا و بلعیدن تمامی سرزمین
فلسطین است و موشک پرانی فلسطینیﻫا بهانه است ....اما مقاومت قهرمانانهﻯ ملت فلسطین برای موجودیت خود نیز تحسین برانگیز
است و ﻫر بار این ﻫیوالی ﻫشت سر را با شکست مواجه می سازد.آنها که با اشاره به موشک پرانی جنبش مقاومت فلسطین ایراد
می گیرند و آن را دلیل بر ﻫجوم وحشیانه به فلسطین و بمباران غزه تحلیل می کنند یا نادانند و یا آگاﻫانه ﻫمان جفنگیات رسانهﻫاﻯ
صهیونیستی و امپریالیستی را نشخوار می کنند .این عده ﻫنوز نفهمیدهاند و یا خود را به نفهمی می زنند و در مورد مقاومت ملت
فلسطین فقط به سازمان حماس که یکی از دﻫها سازمان و جبههﻯ مقاومت فلسطین علیهﻯ اسرائیل است اشاره می کنند تا با قوت
بخشیدن به استدالل خود به نفی مقاومت ملت فلسطین بپردازند.حزب ما بارﻫا کوشید تا به مناسبتﻫاﻯ مختلف دست به ترجمهﻫائی از
مطالب سیاسی و ادبیات سازمان برای آزادی فلسطین(جرج حبش) بزند و به افشای نیروﻫای ارتجاعی بپردازد که بی توجه به واقعییات
سیاسی سرزمین فلسطین و خیانت و ندانم کاری بر طبل جنگ داخلی و نابودی سازمان حماس می کوبند و عمالا به آلت دست
صهیونیستﻫاﻯ آدمخوار تبدیل شدهاند.سازمان برای آزادی فلسطین (جرج حبش ،بخشﻫائی از سازمان آزادیبخش فلسطین ( نیروﻫای
ملی و سکوالر) و بخشﻫائی از سازمان الفتح در این نبرد شرکت دارند و درکنارﻫم علیهﻯ اسرائیل می رزمند .سازمان برای آزادی
فلسطین(جرج حبش) کمتر از حماس موشک به قلب دشمن خونخوار و بیرحم و متجاوز پرتاب نکرده و نمی کند و آن را حق طبیعی و
مشروع ملت فلسطین در دفاع از خود می داند .ﻫمین امر مقاومت و یگانگی نبرد واحد ملت فلسطین سبب شد تاصهیونیستﻫا دراین
نبرد به شکست مفتضح آمیزی تن دﻫند .نبرد عادالنه و قهرمانانهﻯ ملت فلسطین قدر قدرتی رژیم اتمی و استعماری اسرائیل را درﻫم
شکست و این یک پیروزی برای نه تنها ملت فلسطین بلکه برای ﻫمهﻯ خلقﻫاﻯ منطقه و جهان است.به رسمیت شناختن دولت فلسطین
به عنوان نمایندهﻯ ملت فلسطین و تحریم رژیم صهیونیست و نژادپرست اسرائیل خواست ﻫمهﻯ آزادیخواﻫان جهان است .درود ما به
ملت قهرمان فلسطین .ننگ و نفرت بر صهیونیسم و امپریالیسم!

فیسبوک توفان
سخن ﻫفته
پنج شنبه بیست و ﻫفتم نوامبر

********

انقالب مصر ادامه دارد .زنده باد انقالب

ادامهﻯ اعتراضﻫا و جنگ و گریز خیابانی علیهﻯ حکم ارتجاعی قانون اساسی رئیس جمهوری مصر ﻫم چنان ادامه داشته و
امروز ﻫم بین تظاﻫرکنندگان و نیروﻫای امنیتی در قاﻫره درگیری و زد و خورد روی داده است.در ششمین روز از تظاﻫرات علیهﻯ
تصمیم اخیر محمد مرسی ،مبنی بر افزایش اختیارات ریاست جمهوری ،مردم ،زنان ،جوانان ،کارمندان ،قضات ،بخشﻫائی از
کارگران که به نیروﻫای چپ و دموکرات و ملی و ضد امپریالیست سمپاتی دارند در میدان تحریر قاﻫره تجمع کردند و عمالا آن را به
اشغال خود در آوردند .مردم متحد در میدان تحریر قاﻫره از ادامهﻯ انقالب و یا انقالب دوم سخن می گویند.
مردم که متحداا ح سنی مبارک این عنصر خودفروخته را سرنگون کردند خواﻫان تغییرات بنیادی در جامعه ﻫستند و امروزنیز
در مقابل محمد مرسی مرتجع نمایندهﻯ اخوانالمسلمین صف آرائی کردهاند .مردم نمی خواﻫند دیکتاتور دیگری به نام مرسی جای
مبارک بنشیند و چون فرعون زمان خون آنها را در شیشه ریزد.آنها (مردم) به خوبی می دانند اگر از ﻫمین امروز در مقابل ضد
انقالب و دارودستهﻯ محمد مرسی نایستند فردائی دﻫشتناک تر از دوران حسنی مبارک در انتظارشان خواﻫد بود.مبارزهﻯ مردم مصر
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برای تحقق نان ،آزادی و استقالل و عدالت اجتماعی است و این تازه آغاز کاراست .نقش طبقهﻯ کارگر و رﻫبری حزب مارکسیست
لنینیست در این جنبش می تواند پایان نظام سرمایهداری ،دیکتاتوری و وابستگی به امپریالیسم را رقم زند.

زنده باد انقالب مصر !
مرگ بر ارتجاع و امپریالیسم!

*******
اطالعیهﻯ حزب کار ایران (توفان) پیرامون جانباختن ستاربهشتی

مسئول مرگ ستار بهشتی رژیم جنایتکار جمهوری اسالمیست

طبق گزارشات منتشره ،ستار بهشتی کارگر  19ساله "وبالگ نویس جوان و از فعاالن شبکهﻫای اجتماعی "زیر شکنجهﻫاﻯ
بربرمنشانهﻯ مأموران امنیتی رژیم ،جانباخته است .مادر ستار بهشتی روز سهشنبه  70آبان در مصاحبهاﻯ با سایت "سحامنیوز"
اظهارداشت:
» از ما خواستهاند فردا صبح پس از ﻫماﻫنگی با مأموران به کهریزک مراجعه کنیم و جنازه را تحویل بگیریم « .عموی ستار
حسینی نیز گفته است » :تا امروز ﻫیچ خبری از وی نداشتیم .تا این که امروز دامادمان را احضار کردهاند و به وی می گویند که ستار
فوت کرده و به مادر و خواﻫر وی اطالع دﻫید .ﻫنگامی که علت فوت را جویا شدیم به ما گفتند خفه شوید و به شما ربطی ندارد« .
سایت "بازتاب" نیز در گزارشی با عنوان "درگذشت یک وبالگ نویس حین بازجوئی ،نگذارید به سرنوشت پروندهﻯ کهریزک
تبدیل شود" نوشته است ،درگذشت تأسف بار این جوان که احتماالا به دلیل قصور یا تقصیر عوامل دخیل در پروندهﻯ وی صورت
گرفته است ،یادآور خاطرات تلخی نظیر مرگ زﻫرا کاظمی در زندان اوین ،مرگ زﻫرا بنی یعقوب ،پزشکی در ﻫمدان ،مرگ ﻫاله
سحابی و پروندهﻯ کهریزک است که تا کنون ،ﻫیچ یک به نتیجه قطعی نرسیده است".
رژیم سرمایهداری فاشیستی ــ مذﻫبی جمهوری اسالمی از آنجا که بنا بر ماﻫیتش نمی تواند به خواستﻫاﻯ دموکراتیک و حقوق
عموم مردم و نیروﻫای سیاسی پاسخ دﻫد و از دامنهﻯ گسترش این مبارزات ،ﻫراسناک است به این جهت تالش مذبوحانه می کند تا با
اعمال خشونت ،با سرکوب و به زندان انداختن و شکنجه و قتل و یا تعهدات سنگین مالی از آنها ،از تداوم مبارزه ممانعت به عمل آورد.
لیکن تا زمانی که ظلم و زور ،تبعیضات ،فساد ،فقر و بی عدالتی ،سرکوب و اختناق و بربریت  ....درجامعه حاکم است زمینهﻯ بروز
و رشد این جنبشﻫا و اعتراضات نیزاجتناب ناپذیر است و رژیم لرزان و پوسیدهﻯ قرون وسطائی را توان مقابله با آن نخواﻫد بود .قتل
ستار بهشتی و بگیر و ببندﻫای سیاسی که در ایران جریان دارد آخرین دست و پازدنﻫاﻯ رژیمی است که در بحران عمیق سیاسی و
اقتصادی و اجتماعی به سر می برد و ﻫیچ آیندهﻯ روشنی برای بقای خود نمی بیند .رژیمی که تحمل حداقل فعالیتﻫاﻯ اجتماعی و
مدنی آرام مردم را ندارد و از حضور مردم در صحنهﻯ اجتماع به شدت می ﻫراسد و به سرکوب آنها می پردازد ،به آخر خط رسیده و
محکوم به فروپاشی است.جمهوری جنایتکار اسالمی که از مردمش بیش از اجانب می ترسد ،دیر یا زود درسته در کام امپریالیسم و
صهیونیسم فرو خواﻫد رفت .حزب کار ایران (توفان) ضمن دفاع قاطع از حقوق دموکراتیک و آزادیﻫاﻯ سیاسی و اجتماعی و احزاب
و سندیکاﻫا و،...رژیم جمهوری اسالمی را مسئول و مسبب مرگ ستار بهشتی می داند و به شدت آن را محکوم می کند .ما ازﻫمهﻯ
نیروﻫای مترقی و مردمی و سازمانﻫا و تشکالت بینالمللی مترقی می خواﻫیم به جمهوری اسالمی اعتراض کنند و این عمل ضد
انسانی و بربرمنشانه را محکوم نمایند.

سرنگون باد رژیم سرمایهداری جمهوری اسالمی به دست مردم ایران!
آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی!
زنده باد آزادی و سوسیالیسم!
حزب کارایران (توفان)
ﻫیجده آبان ماه  3193خورشیدی
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گزارشی از ایران
چگونه سیاستﻫاﻯ مخرب جمهوری اسالمی و تحریمﻫاﻯ امپریالیستی
جان کودکان و زنان و مردان بیمار را به مخاطره انداخته است.
ﻫمچنان که در گزارشﻫاﻯ قبلی ﻫم به طور مختصر اشاره کردیم در ﻫمهﻯ بیمارستانﻫاﻯ دولتی و خصوصی و درمانگاهﻫا و
مطبﻫا در سراسر ایران بیماران موج می زنند .کمبود پزشک عمومی و متخصص و تخت بیمارستانی ،فرسودگی بیمارستانﻫاﻯ
دولتی ،وضعیت بد خدمات دﻫی در بیمارستانﻫا ،سطح نازل بهداشت و درمان و مراقبت از بیماران ،امری است که مردم در امالقرای
اسالم به آن عادت کردهاند .اما به این مصائب بخصوص در ماهﻫاﻯ اخیر مشکالتی اضافه شده است که می رود تا به فاجعه ختم گردد .
برای این که تصویری ﻫر چند محدود ولی واقعی از وضعیت موجود در این عرصه داشته باشید به آماری رسمی اشاره
می کنم :پرویز دریائی عضو انجمن علمی جراحان عمومی در کنگرهﻯ این انجمن اعالم می کند ":در ایران ساالنه  299ﻫزار نفر به
سرطان مبتال گشته که  09ﻫزار نفرشان بر اثر ابتال به این سرطانﻫا می میرند ".در ایران  729ﻫزار مبتال به ایدز و  92ﻫزار بیمار
تاالسمی در اشکال مختلف آن و  79ﻫزار کودک مبتال به ﻫموفیلی و طبق گزارشی از مجلهﻯ سالمت حدود  1میلیون نفر مبتال به
نوعی بیماری سخت و صعباالعالج ﻫستند .
بیماران مبتال به ﻫموفیلی  ،تاالسمی ،سرطان ،ام اس ،آی ال اس و مبتالیان به ناراحتیﻫاﻯ قلبی و تنفسی و کلیوی (دیالیزی) با
مخاطرهﻯ بسیار جدی فقدان دارو مواجه ﻫستند .داروﻫای بیماریﻫاﻯ صرع و فشار خون و شیر خشک کودکان و حتی نخ جراحی
استاندارد و کاغذ استریل و واکسن ﻫم نایاب شده است .در شرایطی که  09در صد مواد اولیه داروﻫا وارداتی است و سه در صد
داروﻫا به طور کامل و بیش از  99در صد تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاﻫی نظیر سی تی اسکن ،تجهیزات اتاق عمل،
آنژیوگرافی و پاالیش خون و آمبوالنس از خارج وارد می شود  ،تأثیرات تحریمﻫاﻯ ﻫوشمندانهﻯ امپریالیستی در این عرصه ،زندگی
بیماران را  ،نشانه گرفته است.
فقدان ،کمبود و گرانی دارو و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشگاﻫی و افزایش مخارج درمانی ،وضعیت مخاطره
آمیزی به وجود آورده است که می تواند به فاجعهاﻯ انسانی شبیه به وضعیت عراق در زمان اعمال تحریمﻫاﻯ امپریالیستی منجر شود .
این وضعیت محصول یک سری عوامل داخلی و خارجی است که سعی می کنیم به صورت مختصر به این عوامل اشاره کنیم.
 3ــ عوامل داخلی فقدان ،کمبود و گرانی دارو و مخارج درمانی
الف ــ ساختار کثیف و ضد انسانی سرمایهداری و سیاستﻫاﻯ نئولیبرالیستی جمهوری اسالمی
ب ــ بازار سیاﻫی که توسط باندﻫای مافیائی وارد کنندهﻯ دارو و تجهیزات پزشکی به وجود آمده
پ ــ حذف یارانهﻫا ( افزایش مخارج تولید کارخانهﻫاﻯ دارو سازی)
ت ــ افزایش شدید قیمت ارز خارجی
ث ــ عدم اختصاص سهم بهداشت از درآمد حذف یارانهﻫا
ج ــ عدم اختصاص ارز دولتی به این بخش
چ ــ عدم پرداخت بدﻫی شرکتﻫاﻯ بیمه به داروخانهﻫا
یکی از پلیدترین ویژگیﻫاﻯ نظام منحط سرمایهداری جمهوری اسالمی ،ضعیف کشی و ارزش قائل نشدن برای زندگی و
سالمت و امنیت شغلی و اجتماعی کارگران و زحمتکشان جامعه است .نبود بیمهﻫاﻯ خدمات اجتماعی و درمانی ﻫمگانی زندگی بخش
عظیمی از کارگران و زحمتکشان شهر و روستا را در معرض نابودی کامل قرار داده است .کارگر و کشاورز زحمتکشی که مبتال به
سرطان است چگونه می تواند برای معالجهﻯ خود ﻫفتهاﻯ یک آمپول  1میلیون و  099ﻫزار تومانی بخرد ؟ وضعیت چنان وخیم و
غیر انسانی است که حتی صدای وزیر بهداشت ﻫم درآمده و می گوید :یک دوره درمان بیماران سرطانی با ﻫرسپتین با قیمت دالر
پارسال  99تا  09میلیون تومان بود اما حاال ﻫمین دوره درمان  299میلیون تومان تمام می شود،چند درصد مردم توان پرداخت چنین
ﻫزینهاﻯ را دارند ،اصالا چند درصد مردم توان پرداخت  99میلیون تومان یا حتی  20میلیون تومان را برای دارو دارند؟
شهریاری عضو کمیسیون بهداشت مجلس می گوید:مردم ﻫر روز لیست داروﻫای سرطانی را پیش ما می آورند و ما فقط
شرمنده می شویم  .اگر یکی از نزدیکان مسئولین ،این داروﻫا را بخواﻫد شاید بتوانید آن را تهیه کنید ولی مردم روستاﻫا که به مسئولین
دسترسی ندارند نمی توانند این داروﻫا را تأمین کنند .سال گذشته درمان دریچهﻯ میترال قلب  09میلیون ﻫزینه داشته و حاال 729
میلیون شده است".
سیاست نئولیبرالیستی خصوصی سازی تجارت خارجی و حتی واگذاری واردات دارو و تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی و
آزمایشگاﻫی به شرکتﻫاﻯ تجاری مافیای واردات دارو و تجهیزات پزشکی از عواملی است که باعث به وجود آمدن بازار سیاه دارو
شده و عمری به قدمت حیات ننگین جمهوری اسالمی دارد .این شرکتﻫا که با ارز دولتی دارو و تجهیزات بنجل و دست دوم پزشکی
وارد می کنند و بخشی از آن را وارد بازار سیاه ناصر خسرو کرده و از طریق درد و رنج و مصیبت بیماران به حسابﻫاﻯ میلیاردی
بانکﻫایشان می افزایند.
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حذف یارانهﻫا و افزایش قیمت برق و آب و بنزین و در کل ﻫزینهﻫاﻯ تولید و افزایش  199درصدی ارزش ارزﻫای خارجی
نسبت به پول داخلی ،بسیاری از کارخانهﻫاﻯ داروسازی را که باید  09در صد مواد اولیه شان را از خارج وارد کنند ،در معرض
ورشکستگی قرار داده است.
به گفتهﻯ رئیس کمیسیون بهداشت مجلس با افزایش نرخ ارز ،ﻫزینهﻯ لوازم مصرفی پزشکی  209در صد  ،دستگاه دیالیز
 129درصد و کیسهﻯ خون  199درصد گران تر شده است .او می گوید" :دولت نه تنها سهم بخش بهداشت را از درآمد ﻫدفمندی
یارانهﻫا پرداخت نکرده است ،بلکه ارز مرجع کافی نیز برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص نداده است.
مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت می گوید":تامین دارو ،جزو بدیهی ترین و حیاتی ترین وظایف ﻫر دولتی است ولی اینجا
شاﻫدیم که حتی ارز مورد نیاز دارو را ﻫم نمی دﻫند تا دارو وارد شود و مردم با پول خود ،آن را بخرند .ما ﻫم نمی دانیم ارز دارو را
کجا بردهاند ؟و وقتی به جای  2/9میلیارد دالر ،تنها  099میلیون دالر برای دارو اختصاص می دﻫند ،تحریم ﻫم نباشیم  ،کسی به ما
داروی رایگان نمی دﻫد" .
شرکتﻫاﻯ بیمه از پرداخت ﻫزینهﻯ بیماران سرطانی و بیمارانی که ﻫزینهﻯ درمانشان باالست خودداری می کنند .رضا
رضائی ،مدیر بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت می گوید" :ﻫزینهﻯ درمان بیماران سرطانی باالست و با این که
رئیس جمهور دستور داد  299قلم داروی جدید تحت پوشش بیمه قرار بگیرد و دستکم  99قلم از این داروﻫا مربوط به درمان سرطان
بود ،اما ﻫنوز شرکتﻫاﻯ بیمه از تحت پوشش قراردادن این داروﻫا شانه خالی می کنند.
دفترچهﻫاﻯ بیمه تبدیل شده به مشتی کاغذ بی مصرف که در مواقع ضروری ،نمی توان از آن استفادهاﻯ کرد.
سهم سالمت ایرانیﻫا از محل درآمد ناخالص ملی کمتر از  71ﻫزار تومان است که حتی پائین تر از بسیاری کشورﻫای فقیر
است .این سرانهﻯ پائین باعث افزایش ﻫزینهﻫاﻯ درمان از جیب مردم شده است .با وجودی که در قانون برنامهﻯ چهارم توسعه تأکید
شده بود که سهم مردم از پرداخت ﻫزینهﻯ سالمت به زیر  19درصد برسد با این حال سهم مردم به  19درصد رسیده است.
 0ــ عامل خارجی ( تحریمهای امپریالیستی)
ﻫمچنان که در آغاز گزارش اشاره شد  09درصد مواد اولیهﻯ مورد نیاز کارخانهﻫاﻯ داروسازی و  1درصد داروﻫا که اکثر اا
مربوط به بیماریﻫاﻯ سخت و صعباالعالج ﻫستند از خارج وارد می شود که با توجه به تحریم بانکﻫا و مبادالت مالی ،این گونه
واردات با مشکل مواجه شده است .علیرغم ادعای آمریکا و اتحادیهﻯ اروپا مبنی بر این که ﻫدف از تحریمﻫا عقب نشاندن دولت ایران
از برنامهﻯ ﻫستهایش است و تحریم داروئی و غذائی را شامل نمی شود ولی عمالا مردم ایران و بیماران را گروگان اﻫداف شوم خود
قرار دادهاند.
خبرگزاری رویترز در فروردین ماه سال جاری یعنی ﻫشت ماه قبل در گزارشی نوشت " :شرکتﻫاﻯ آمریکائی از شرکت
عظیم دارو سازی( مرک اند گو) گرفته تا شرکتﻫاﻯ کوچک تولید پوشک ،برای دریافت بدﻫی خود از بازرگانان ایرانی بابت فروش
اقالم داروئی و دیگر کاالﻫای ضروری بشر دوستانه با مشکل مواجه شدهاند" .ﻫمین خبر گزاری در گزارش دیگری از کاﻫش فروش
کاالﻫای پزشکی و داروئی از  20/1میلیون دالر در سال گذشته به  70/0میلیون دالر خبر می دﻫد .صادرات خمیر کاغذ و ضایعات
کاغذ که شامل مواد خام برای تولید پوشک است نیز از  09/0میلیون دالر به  71/0میلیون دالر افت کرده است .رویترز در این
گزارش تصریح می کند" :اگرچه ایران ﻫنوز می تواند چنین کاالﻫائی را از آمریکا وارد کند اما تحریمﻫاﻯ مالی آمریکا که انجام
مبادالت مالی را با مؤسسات مالی ایران ممنوع ساخته ،فعالیت شرکتﻫاﻯ آمریکائی را دشوار ساخته است".
کیت گولد از کمیتهﻯ دوستان مجلس به رویترز می گوید":مجوز وزارت دارائی آمریکا برای داروﻫای ضد سرطان ،برای
بیماران ایرانی که به دلیل تحریمﻫاﻯ آمریکا علیهﻯ مؤسسات مالی به این داروﻫا نمی توانند دسترسی داشته باشند ،ﻫیچ ارزشی ندارد".
بان کی مون دبیر کل بی خاصیت سازمان ملل نیز در این مورد می گوید" :حتی شرکتﻫائی که مجوز الزم برای صادرات غذا
و دارو به ایران را دریافت کردهاند ،برای یافتن بانکﻫاﻯ واسطه به منظور نقل و انتقاالت مالی با مشکل مواجه ﻫستند .به ﻫمین دلیل
داروﻫا برای درمان بیماریﻫاﻯ مختلف کمیاب شدهاند ،از جمله داروﻫائی مانند داروﻫای ضد سرطان ناراحتی قلبی و تنفسی.
برای یاد آوری چهرهﻯ واقعی و پلید امپریالیسم شاید بد نباشد به فیلم مصاحبهﻯ مادلین آلبرایت وزیر امور خارجهﻯ بیل کلینتون
که ﻫنوز ﻫم در یوتوب ﻫست نظری بیاندازیم  .او در جواب خبرنگاری که از او سئوال می کند تحریم عراق در زمان صدام باعث
مرگ نیم میلیون کودک شد یعنی بیش از تلفات حملهﻯ اتمی ﻫیروشیما ،آیا این ﻫمه تلفات ارزشش را داشت؟ مادلین آلبرایت می گوید" :
این انتخاب دشواری است .ولی من فکر می کنم می ارزید".
***

متن سخنرانی رفیق ،نمایندهﻯ حزب کار ایران (توفان) در اجالس وسیع
سازمانﻫا و احزاب انقالبی در استانبول
در اواخر ماه اکتبر  0230نشستی مرکب از  03سازمان و حزب سیاسی ضد امپریالیستی ،کمونیست و مترقی در استانبول
تشکیل شد و در مورد اوضاع خاورمیانه به بحث و گفتگو پرداختند .پیام زیر توسط رفیق نمایندهﻯ حزب به چند زبان ترجمه ،به
سمع حضار رسید و مورد استقبال آنها قرارگرفت .گزارش مشروح این نشست در شمارهﻯ آیندهﻯ توفان الکترونیکی منتشر خواﻫد
شد.
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علل تحریمﻫاﻯ اقتصادی و تهدیدات نظامی به ایران توسط
امپریالیست آمریکا و متحدینش چیست؟
رفقای گرامی
یکی از تضادﻫای اساسی جهان که در تحوالت جهانی نقش داشته و در آنها مؤثر است ،تضاد میان امپریالیسم و خلقﻫاﻯ جهان
است .امپریالیسم برای توسعهﻯ مناطق نفوذ خویش به ﻫر وسیلهاﻯ دست می زند و سعی می کند ابزار عملی و ذﻫنی آن را فراﻫم آورد.
امپریالیسم به بازار فروش برای کاال ﻫای خویش نیاز دارد ،امپریالیسم به دستمزد ارزان برای تولید کاالی خویش نیاز دارد ،امپریالیسم
برای تولید کاالﻫای خویش به مواد اولیه نیاز دارد که در ممالک دیگر در زیر خروارﻫا خاک نهفته است .امپریالیسم برای تحقق این
خواستﻫاﻯ خویش که خود بخود به انجام نمی رسد به حکومتﻫاﻯ دست نشانده در ممالک جهان که تنها به ساز امپریالیستﻫا برقصند
نیاز دارد ،آنها نیاز دارند که برای حفظ طعمهﻯ خویش رقبای خود را از میدان بدر کنند و ﻫمهﻯ طعمه را خود شخصاا تناول نمایند و
زمینهاﻯ ایجاد کنند که این وضعیت به نفع آنها در جهان حفظ شود.
یکی از قطعی ترین مسایلی که امروز در جهان مطرح است ،مسئلهﻯ انرژی فسیلی و ﻫستهاﻯ است .با کاﻫش منابع فسیلی در
جهان و با نیاز کشورﻫای رو به توسعه نظیر چین ،ﻫندوستان و برزیل به انرژی ،وضعیتی در جهان ایجاد شده است که تسلط به منابع
انرژی برای امپریالیستﻫا را به یک امر بود و نبود تبدیل کرده است .امپریالیسم آمریکا از زمان تولید نفت و تجارت آن توسط آقای
راکفلر برای سوخت در چراغ ﻫای نفتی گرد سوز با لوله المپا تحت نام چراغﻫاﻯ "استاندارد" شرکت نفتی "استاندارد اویل کمپانی" را
بنیانگذاری کرد و با تولید اتومبیل و روشن شدن اﻫمیت نفت در جنگ جهانی اول با سفر پرزیدنت روزولت به عربستان سعودی به
بزرگ ترین منابع نفت جهان دست یافت .از ﻫمان تاریخ جنگ پنهانی بر سر تسلط بر منابع انرژی میان آمریکا و انگلستان در جهان و
به ویژه در خاورمیانه در گرفت .ایران ،عراق ،کویت و  ...به منطقهﻯ نفوذ انگلیس بدل شدند و عربستان سعودی در خدمت آمریکا
ماند .مبارزه بر سر کسب این مادهﻯ حیاتی روز بروز بیشتر تشدید می شود و امروز به نقطهﻯ اوج خود رسیده است .دامن زدن به
جنگ مسلمان و مسیحی در آفریقا تا مناطق نفت خیز را از زیر نفوذ مسلمانﻫا خارج کرده و با تجزیهﻯ ممالک آنها و تضعیف
حکومتﻫاﻯ مرکزی و ایجاد نفاق به منابع اولیه آنها دست پیدا کنند ،در سودان ،نیجریه ،سومالی ،کنیا و مالی و سایر ممالک آفریقائی
به خوبی مشهود است .در ﻫمین رابطه زمینهﻯ ذﻫنی توجیه تجاوزات را به کشورﻫای اسالمی فراﻫم می آورند و مسئلهﻯ حجاب زنان
و یا عدم تساوی حقوق زنان و مردان در ممالک اسالمی را که  7099سال وجود داشته است به مسئلهﻯ روز و سیاست تبلیغاتی خود
بدل می کنند .قرآن می سوزانند و از محمد کاریکاتور می کشند و اسالم ستیزی را رواج می دﻫند ،از مسلمانان به عنوان آدمﻫاﻯ
تروریست ،خطرناک ،مردساالر ،زن ستیز ،ضد کودک و ...نام می برند .به یکباره جنبش لختیﻫا راه می اندازند تا ثابت کنند خودشان
مترقیاند و مسلمانﻫا که لخت نمی شوند ارتجاعیاند ،در حالی که ماﻫیت امر در این است که این عده می خواﻫند ﻫم زنان و ﻫم مردان
ممالک نفت خیز مسلمان را لخت کنند .ﻫمهﻯ این کارﻫا و تبلیغات سازمان یافته برای آن است تا در افکار عمومی زمینهﻯ تجاوز به
کشورﻫای نفت خیز مسلمان فراﻫم شود .شما اگر لحظهاﻯ به نقش اپوزیسیون خود فروختهﻯ ایران نگاه کنید بخشی از وظایفی که
سازمان "سیا" آمریکا به عهده آنها گذارده است ،به عهده گرفتهاند .اسالم ستیزی آنها ایجاد زمینه سازی برای تجاوز به کشورﻫای
مسلمان است تا به مردم ممالک خود چنین تفهیم کنند که این وحشیﻫا شایستهﻯ داشتن و نگهداری منابع انرژی نیستند و حضورشان
زندگی ما را به خطر می اندازند و آسایش و رفاه ما را که ناشی از وجود انرژی است تهدید می کنند ،زیرا می خواﻫند آنچه را که حق
طبیعی!! ما و منبع آسایش ماست ،تصاحب کنند .کم کم امپریالیستها مالک منابع نفتی ما می شوند و ملتﻫاﻯ ما ،کسانی محسوب می
گردند که گویا می خواﻫند با توحش جلوی پیشرفت تمدن را بگیرند .با ﻫمین منظور بود که یکی از سیاستمداران آمریکائی به کنایه
گفت " :نفت آمریکا به اشتباه در زیر خاک عربستان سعودی قرار گرفته است" .این سخنان صمیمانه ،نشان می دﻫد که امپریالیست
آمریکا مترصد آن است که در صورت کمبود نفتش ،خاک عربستان سعودی را اشغال کند .منابع نفتی عربستان سعودی اکثراا در مناطق
شیعه نشین قرار دارد و شیعیان در زیر نفوذ جمهوری اسالمی ایران ﻫستند .این نفوذ نه تنها از نظر مذﻫبی است ،بلکه با تهدیدﻫای
ایران علیهﻯ اسرائیل و آمریکا در منطقه ،با حمایت ایران از مردم فلسطین و لبنان از نظر سیاسی نیز بسیار برد داشته و برای
جمهوری اسالمی ایران محبوبیت خلق می کند .این است که تبلیغات ضد اسالمی و نه ضد ادیان به طور کلی ،توسط عمال
امپریالیستﻫا در جهان را باید در متن سیاست عمومی امپریالیستﻫا برای تصاحب نفت جهان و زمینه سازی توجیه گرانهﻯ ذﻫنی این
تجاوز ارزیابی کرد .آنجا که پای مسلمان و مسیحی در میان نیست ،مانند لیبی به اپوزیسیون سازی تقلبی دست زده و قبیله گرائی و
دموکراسی و حقوق بشر و حمایت از مردم غیرنظامی ...را تشویق می کنند تا با بمباران مردم غیر نظامی و ایجاد عدم امنیت و
تجزیهﻯ کشورﻫا به منابع نفتی آنها دست پیدا کنند .در عراق به کردﻫا و شیعیان بر ضد سنیﻫا تکیه کردند تا نفت عراق را از چنگ
روسﻫا و چینیﻫا به در آورده ،میان خودشان تقسیم کنند .در آذربایجان شیعه ،تهدید روسیه و ارمنستان و ایران و ترک زبانی را
وسیلهﻯ دخالت خود و ترکیه در آنجا نمودند تا جای پای مهمی در آنجا کسب کنند و نفتش را غارت کنند .ﻫم اکنون نفت خلیج فارس به
جز ایران در دست امپریالیستﻫاﻯ آمریکا و انگلیس و تا حدودی فرانسه است .ایران تنها کشوری در منطقه است که امپریالیستﻫا
موفق نشدهاند زمام امور سیاسی آن را به کف آورند .برعکس در اثر نفوذ ایران در عراق شیعه مذﻫب و در عربستان سعودی در بخش
شیعه نشین و بحرین و یمن و لبنان و ...وضعیتی ایجاد شده است که منافع راﻫبردی امپریالیستﻫا در منطقه در خطر است .مبارزه با
مذﻫب شیعه بوی نفت و خون می دﻫد .تسلط بر چاهﻫاﻯ نفت ایران از طریق یک رژیم دست نشانده ،جنایتکار و مستبد در ایران،
گلوگاه اروپا و چین و ﻫندوستان را به دست امپریالیست آمریکا داده که می تواند از طریق تعیین خودسرانهﻯ بهای نفت به جنگ
روسیهاﻯ برود که ﻫم اکنون قدرت نظامی و اقتصادیش را مدیون به حراج گذاردن منابع نفتیاش است.
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در مناطقی که از جنگ شیعه و سنی و قبیلهاﻯ خبری نیست ،مسئلهﻯ قوم گرائی را مطرح می کنند و در پی تجزیهﻯ این کشور
بر می آیند .امپریالیستﻫا ﻫرگز دلشان برای اجرای حقوق بشر و یا احترام به حقوق ملل در ایران نسوخته است .ولی در حال حاضر
به یادشان آمده که در ایران ملتﻫاﻯ گوناگون وجود دارند که حقوقشان از طرف "فارسﻫا مورد تهدید" قرار گرفته است .به یکباره در
ﻫمهﻯ قطعنامهﻫاﻯ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل نه تنها از نقض حقوق بشر در ایران سخن می رود ،از نقض حقوق اقلیتﻫا و
مذاﻫب نیز سخن به میان می آید .به یکباره امپریالیستﻫا خواﻫان حق تعیین سرنوشت به دست خودشان در ممالک دیگر شدهاند.
ﻫمدستی کردﻫای ناسیونال شوونیست با امپریالیستﻫا و صهیونیستﻫا و رژیم طالبانی و بارزانی در عراق ،که تازگی ندارد و دهﻫا
سال است ادامه دارد و ﻫمدستی ناسیونال شوونیستهاﻯ آذری با دولت ترکیه و جمهوری آذربایجان و دادن امکانات مالی و تجهیزاتی به
آنها ،ﻫمه و ﻫمه در خدمت تجزیهﻯ ایران با تکیه بر امپریالیسم و صهیونیسم برای تسلط به چاهﻫاﻯ نفت ایران است و نه برای تحقق
حقوق دموکراتیک ملل و رفع ستم ملی از آنها ،در دنیای امروز رفع ستم ملی تنها می تواند در مبارزه با امپریالیسم و در راه تحقق
جامعهﻯ بی طبقه تحقق یابد ،درغیر این صورت قبول رقیت امپریالیستﻫا توسط ممالکی است که به صورت "لقمه ﻫای ریز و چرب"
در آمدهاند .بهترین نمونه ﻫم اکنون مستعمرات به ظاﻫر مستقل کشورﻫای سابق یوگسالوی است که حتی قادر نیستند بودجهﻯ خود را
تأمین کنند .راستی این اپوزیسیون مصلحت گرای ایران کجا بود ،در موقعی که احزاب خود فروختهﻯ کرد به پای بوسی جرج بوش و
طالبانی و بارزانی رفته بودند و با آنها ﻫمکاری می کردند و خواﻫان تجاوز امپریالیستﻫا به ایران بودند؟ این اپوزیسیون یادش رفته که
برای حفظ وحدت در مقابل جمهوری اسالمی با آنها جبههﻯ مشترک تشکیل داده بود.
ﻫر چه بیشتر کشور چین توسعه می یابد و ﻫمراه با ﻫند و برزیل به مواد خام بیشتر نیاز پیدا می کند ،تضادﻫا بر سر کسب
مناطق نفوذ تشدید می گردد .حمایت چین از ایران و یا روسیه از ایران را باید در کادر تأمین منافع خود آنها دید .اگر وضعیت منطقه
طوری بگردد که دست آمریکا در ایران و خلیج فارس باز گردد و رژیمی در ایران سر کار بیاید که مانند محمد رضا شاه گماشتهﻯ
آمریکا باشد ،آن وقت منافع ملی چین و روسیه نیز برای تأمین انرژی و یا درآمد ملی به خطر می افتد .آن وقت اروپا نمی تواند با پول
بی اعتبار خود به نام یورو از آمریکا نفت بخرد .اروپا باید نفت خود را با ارز "معتبر" دال ر بپردازد ،که این وابستگی کامل اروپا به
آمریکاست .حمایت چین و روسیه از ایران نه به خاطر آن است که گویا ایران مستعمرهﻯ چین و روسیه شده است ،بلکه به خاطر آن
است که از دست رفتن مهرهﻯ مهمی مانند ایران در معادالت منطقه ،خطر بزرگی برای منافع این ممالک است و توازن قوا را در
سطح جهانی به شدت تغییر می دﻫد .البته ﻫمدستان امپریالیستﻫا و صهیونیسم در متن سیاست عام امپریالیستﻫا در منطقه ،ﻫمیشه
ﻫمین شایعه را تبلیغ می کنند و ﻫمه را برای مبارزه علیهﻯ چین و روسیه تحریک و ترغیب می نمایند ،در حالی که استقالل ایران از
جانب آنها نیست که مورد تهدید واقع می شود ،از جانب بخش مهمی از امپریالیستﻫاﻯ غرب و صهیونیسم است که برای تسلط بر
چاهﻫاﻯ نفت و ممانعت از دستیابی ایران به فنآوری ﻫستهاﻯ مورد تهدید است.
این که امپریالیستﻫا مخالف آن ﻫستند که ایران به انرژی ﻫستهاﻯ و صنایع پیشرفته دست پیدا کند ،این خطر را برای آنها دارد
که ایران با دست یافتن به فنآوری مدرن و خودکفائی داخلی ،دست بازتری در تعیین بهای نفت و مقدار استخراج و عرضهﻯ نفت به
بازار و نیاز کمتری به کسب ارز خارجی داشته باشد .تأمین انرژی از طریق ﻫستهاﻯ ،تالش در جهت خودکفائی ،طبیعتاا به کاﻫش
فروش نفت در عرصهﻯ داخلی منجر می شود و نفت ایران را برای نسلﻫاﻯ بعدی ایران به خاطر استفاده در امور پتروشیمی حفظ
خواﻫد کرد .دستیابی به این فنآوری دست ایران را در کاﻫش و یا افزایش و تعیین بهای نفت باز می گذارد و آیندهﻯ نسلﻫاﻯ آتی ایران
را تأمین می کند .این عمل با سیاست عمومی امپریالیسم در ایران منطبق نیست .ایران مستقل از انرژی نفت ،به طوری که بتواند
خودش اورانیوم خودش را غنی سازد و انرژی ﻫستهاﻯ را در منطقه به فروش برساند و صاحب ارز خارجی گردد ،مغایر سیاست
امپریالیستی برای به زیر سلطه کشیدن کشورﻫای منطقه است و منجر به کاﻫش تولید نفت و افزایش بهای آن به صورت سرسام آور
است .افزایش بهای نفت ،ممالک امپریالیستی را دچار اختالل در تولید می کند ،زیرا کاالﻫای آنها امکان رقابت با کاالﻫای چینی را که
در بدترین شرایط استثماری به صورت ارزان قیمت تهیه می شوند ،ندارند .برای امپریالیست آمریکا تسلط بر منطقه و ایران یک امر
حیاتی است.
رفقای گرامی
آنچه امروز در سوریه جریان داردانقالب نیست ،ضد انقالب است.اپوزیسیون شورای ملی و ارتش آزاد سوریه" که ﻫمه جانبه
مورد حمایت مادی و معنوی امپریالیست جنایتکارآمریکا و ممالک ارتجاعی عربی و رژیم ترکیه قرار می گیرد با خواستهﻫاﻯ رژیم
صهیونیستی اسرائیل نیز تطابق دارد .استعمارگران می خواﻫند حکومت سوریه را از درون متالشی ...سازند ،زیرا این تالشی در
جهت مصلحت اسرائیل است که با خالی شدن پشت جبههﻯ ایران تجاوز نظامی به کشور ما سهل تر متحقق گردد .دولتﻫاﻯغربی به
ویژه آمریکا در جهت این مصلحت حرکت می کنند و نه در جهت برقراری آزادی و دموکراسی که مردم سوریه مستحق آن
ﻫستند.نیویورک تایمز  27ژوئن خبر داد که افسران سازمان جاسوسی آمریکا در جنوب ترکیه به سازماندﻫی فراریان و خود
فروختگان سوری می پردازند و عربستان سعودی نیز حقوق ماﻫیانهﻯ "ارتش آزاد سوریه" را تأمین می کند.حزب ما تجاوز نظامی
ترکیه به سوریه که مقدمهاﻯ است برای تجاوز مسقیم ناتو به این کشور ،قویا محکوم می کند .حزب ما بارﻫا تحلیل کرده است،
امپریالیستﻫا در پی آن ﻫستند که رژیم گماشتهاﻯ نظیر رژیم لیبی را که گوش به فرمان آمریکا باشد بر مسند قدرت بنشانند .سیاست
راﻫبری امپریالیست آمریکا ﻫژمونی بالمنازع در منطقهﻯ خاورمیانه و خلیج فارس و کنترل کامل منابع نفت و گاز و دیگر منابع
طبیعی است ".شورای ملی سوریه و ارتش آزاد آن" وسیلهایست در دست امپریالیستﻫا برای تحقق چنین ﻫدف ارتجاعی.
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رفقای عزیز ،ﻫمان طور که بیان داشتهایم ایران کلید منطقه و گره گاه تضادﻫای جهان است .کنترل بر ایران کنترل بر یک
منطقهﻯ مهم راﻫبردی در جغرافیای سیاسی جهان بوده و غارت منابع بزرگ انرژی را برای دهﻫا سال آینده برای امپریالیست آمریکا
تأمین می کند .تنگهﻯ ﻫرمز شیر نفت جهان است که آن وقت با ارادهﻯ امپریالیست آمریکا باز و بسته می شود .حضور آمریکا و سایر
امپریالیستﻫا در منطقه ،خطری برای امنیت جهان است و امنیت مردم منطقه را تهدید می کند .مسئلهﻯ بمب اتمی موﻫومی ایران تنها
یک دروغ توجیهی برای تسلط بر منطقه است و سازش جمهوری اسالمی با امپریالیستﻫا از ماﻫیت اﻫداف اشغالگرانه و
تجاوزکارانهﻯ آنها ﻫرگز نخواﻫد کاست.
حزب کار ایران (توفان) تحریمﻫاﻯ جنایتکارانهﻯ اقتصادی علیهﻯ ایران را بر ضد مردم ایران ،یک کشتار ضد بشری ارزیابی
می کند و مسئولیت مستقیم فجایعی که در ایران بروز خواﻫد کرد را به گردن امپریالیستﻫا و در رأسشان امپریالیست آمریکا
می گذارد .حزب ما این اقدامات را قویا ا جنگ افروزانه ،ضد بشری و غیر قانونی دانسته ،آنها را محکوم می کند.
حزب ما با صدور بیانیهﻫاﻯ متعدد ،ﻫمهﻯ مردم و گروهﻫا و سازمانﻫاﻯ دموکرات ،مترقی و ضد امپریالیست ایران را بر
ضد تحریمﻫاﻯ اقتصادی و جنگ افروزی امپریالیستﻫا فراخوانده است تا در مقابل زورگوئیﻫا و تهدیدات نظامی بایستند.
حزب کار ایران (توفان) رژیم سرمایهداری جمهوری اسالمی را یک رژیم ارتجاعی و سرکوبگر می داند که مورد نفرت
اکثریت مردم ایران قرار دارد ،ولی سرنگونی این رژیم فاسد و جنایتکار وظیفهﻯ مردم ایران است و نه قوای متجاوز بیگانه که تنها و
تنها منافع غارتگرانهﻯ خویش را در نظر داشته و با ﻫدف مستعمره کردن ایران به کشور ما حمله خواﻫد کرد .امپریالیستﻫا ﻫرگز
حامی آزادی و دموکراسی و حقوق بشر نبودهاند .ریاکاری بر پیشانی آنها نوشته است .حزب ما معتقد است مبارزهﻯ ضد امپریالیستی
از مبارزه برای حقوق دموکراتیک و آزادیﻫاﻯ سیاسی جدا نیست و رژیم جمهوری اسالمی که ایران را به زندان کارگران و
زحمتکشان و عموم مردم شریف ایران تبدیل کرده است ،از مردم ایران بیش از دشمنان خارجی می ترسد و حاضر است برای بقای
منحوسش ﻫر امتیازی را به امپریالیستﻫا بدﻫد تا بر مسند قدرت باقی بماند .حزب ما با ﻫوشیاری تمام ضمن افشای توطئهﻯ
امپریالیستﻫا و محکوم کردن تحریم اقتصادی و ﻫر نوع تهدیدی نظامی به ایران اقدامات سرکوبگرانهﻯ رژیم جمهوری اسالمی را
محکوم و از حقوق دمو کراتیک کارگران و زحمتکشان و عموم مردم تحت ستم ایران قاطعانه حمایت می نماید و از ﻫیچ کوششی در
سازماندﻫی مردم برای تحقق حقوق حقهاشان و مبارزه علیهﻯ اجانب دریغ نمی ورزد.
********

در حاشیهﻯانتخابات آمریکا و پیروزی باراک اوباما
در باب دیکتاتوری و دموکراسی
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با پیروزی باراک اوباما به پایان رسید جالب توجه است طبق گزارشات رسمی برخی
ازرسانهﻫاﻯ آمریکا بخش بسیار بزرگی (بیش از)۰09از واجدین شرایط ،در انتخابات شرکت نکردند و کالا تعداد
شرکت کنندگان به مراتب از دورگذشته کمتر بوده است.به تصورما تعداد واجدین شرایط که در انتخابات آمریکا شرکت
نکردهاند بیش ازاینهاست واین پدیدهﻯ عجیبی نمی باشد.اقلیتی ناچیز "آزاد" است بین دو کاندیدای صاحب زر و زور ،یکی را برگزیند
و به وظیفهﻯ شهروندیاش عمل کند تا شاید فرجی شود .
ایدئولوگﻫاﻯ بورژاوئی در پاسخ به این پرسش که دموکراسی به معنای قدرت خلق و حکومت مردم بر مردم است و نه
حاکمیت ده در صد اﻫالی بر نود درصد مردم ،به شما خواﻫند گفت که این عین دموکراسی است و از نوع بهترین آنهاست و نپذیرفتن آن
به معنای عدم اعتقاد به دموکراسی است.
این نظر که دیکتاتوری و دموکراسی ناقض یکدیگرند و یکدیگر را نفی می کنند نادرست است .زیرا درعالم علم اجتماعی و
طبقاتی این دو مقوله از ﻫم جدائی ناپذیرند.
در دولتﻫاﻯ بورژوائی ،فیالمثل منظما ا انتخابات پارلمانی صورت می گیرد ،دولت در برابر مجلس نمایندگان مسئول است و
غیره.اما این دموکراسی که در عمل ،اعمال حاکمیت یک اقلیت اجتماع بر اکثریت جامعه است ،فقط در زمانی و جائی تحقق می پذیرد
که بوژوازی در استثمار خود با مقاومتی روبرو نگردد .اما ﻫمین که کارگران و دیگر زحمتکشان به منافع طبقاتی خود پی برند و برای
تأمین آن به پیکار برخیزند،آن گاه دولت بورژوائی سیمای دیگر خود ،سیمای دیکتاتوری عریان خود را نشان می دﻫد.
بدیهیست برای طبقهﻯ بورژوازی ،دموکراسی ﻫیچگاه نفی نمی شود.در اینجا دیکتاتوری و دموکراسی ﻫمراه با ﻫم پیش
می روند :دموکراسی نسبت به طبقهﻯ مسلط اقتصادی ،سیاسی ،سرمایهداری و دیکتاتوری در قبال کارگران و زحتمکشان .به طور
کلی در تمام نظامﻫاﻯ سرمایهداری دولت نسبت به بعضی طبقات به شیوهﻯ دیکتاتوری عمل می کند و نسبت به برخی به شیوهﻯ
دموکراتیک .نمونهﻯ دموکراسیﻫاﻯ غربی به رغم تطورات و اشکال متنوع ،اما در اساس اعمال حاکمیت یک طبقه ،طبقهﻯ صاحب
قدرت و مالکیت بر سایر طبقات فاقد مالکیت؛ استثمارشونده است .در آمریکا شما رسما ا حق انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری را
دارید به شرط این که صاحب  999میلیون دالر پشتوانهﻯ مالی باشید تا بتوانید در شوﻫای انتخاباتی شرکت کنید و در نهایت به عنوان
مجری سیاستﻫاﻯ اقتصادی،فرﻫنگی واجتماعی ونظامی طبقهﻯ بوژوازی عمل کنید.....چنین است ماﻫیت دموکراسی بورژوائی
پارلمانی.

فیسبوک توفان
سخن ﻫفته
جمعه نهم نوامبر
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اجازه ندﻫیم تراژدی به قدرت رسیدن رژیم اسالمی تکرار شود
رفتن رژیم خود به خود دردی را دوا نمی کند.
چند تن از خوانندگان عزیز نشریات توفان سئواالت مهمی را مسئوالنه و تؤام با نگرانی در مورد ایران طرح کرده و خواﻫان
پاسخ شدند .ابتدا باید از این دوستان تشکرکنیم که با مطالعهﻯ نشریات توفان ،با احساس مسئولیت سئوال طرح می کنند و فعاالنه
خواﻫان بحث و گفتگو و باز شدن مسائل سیاسی می باشند.
این دوستان می نویسند":نخست این که باید ﻫوشیار بود و ﻫمه چیز را فقط در سرنگونی رژیم ندید که گویا بعد از پاشیدن رژیم
ﻫمهﻯ نابسامانیﻫا برطرف می گردد .مثالا دیدیم با سرنگونی شاه ﻫمه چیز درست نشد .دوم این که چرا این ﻫمه گروه و سازمان با
یکدیگر وحدت نمی کنند و حزب کارایران چه پاسخ و راه حلی برای این معضل دارد."...
دوستان و رفقای گرامی! ﻫمان طور که بارﻫا در نشریات توفان تحلیل کرده و تأکید داشتهایم ،حزب ما بر این نظر است که
سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی خود به خود منجر به استقرار آزادی و عدالت اجتماعی و رفع نابرابریﻫا و معضالت جاری در
میهنمان نخواﻫد شد.ماﻫیت رﻫبری سیاسی یک انقالب و ﻫر تحول اجتماعی حرف اول را خواﻫد زد و تعیین کننده است .انقالب عظیم
و مردمی بهمن  91به دلیل ماﻫیت ارتجاعی و عقب ماندهﻯ نیروی رﻫبری کنندهﻯ سیاسیاش در نیمه راه متوقف گردید و شکست
خورد .امروز جمهوری اسالمی سد راه تکامل جامعهﻯ ایران است و خواستهﻫاﻯ دموکراتیک مردم از انقالب مشروطه و بهمن ﻫنوز
متحقق نگردیدهاند .این مطالبات فقط شامل جدائی دین از دولت و یا مسئلهﻯ حجاب و حقوق مدنی نیست .انقالب آتی مردم ایران باید
عالوه بر پاسخ گوئی به آزادی بیان و احزاب و اجتماعات و برابری زن و مرد درجهت استقرار عدالت اجتماعی نیز خیز بردارد.این
مبارزه حتما ا باید جهت گیری ضد سرمایهداری داشته باشد تا بتوان به نان ،مسکن و کار که مهم ترین مطالبات معیشتی مردم ﻫستند،
پاسخ گوید .از طرفی ﻫر انقالب دموکراتیک و مردمی و عدالتخواﻫانه باید جهت گیری ضد امپریالیستی ،ضد صهیونیستی و ضد
استعماری نیز داشته باشد و با اتکا به نیروی خود برای نظامی آزاد و دموکراتیک و شکوفان گام بردارد.به باورما تمام نیروﻫائی که
موافق سرنگونی رژیم سرمایهداری جمهوری اسالمی ﻫستند و از طرفی در مقابل امپریالیسم و نیروﻫای استعماری موضع روشن
دارند می توانند درعرصهﻫاﻯ متنوع دموکراتیک با یکدیگرﻫمکاری کنند و در جهت تحقق خواستهﻫاﻯ مردم و درنهایت یک آلترناتیو
دموکراتیک مردمی گام بردارند .ولی چارهﻯ درد نهائی کارگران و زحمتکشان ایران ،این نیست که با استقراریک حکومت
دموکراتیک بورژوائی بتوان به مسئلهﻯ اختالفات طبقاتی و بهره کشی فرد از فرد که از مناسبات سرمایهداری و مالکیت خصوصی بر
ابزار تولید بر می خیزد ،پاسخ داد .برای پاسخ به درد و رنج نهائی جامعه باید مناسبات سوسیالیستی را جایگیزین مناسبات سرمایهداری
کرد .به عبارت دیگر دموکراسی سوسیالیستی را به جای دموکراسی بورژوائی نشاند و این چیزی جز استقرار دیکتاتوری پرولتاریا،
دموکراسی برای اکثریت جامعه معنا نمی دﻫد .برای تحقق چنین امری به حزب طبقهﻯ کارگر مسلح به ایدئولوژی مارکسیستی ــ
لنینیستی الزم است.چنین حزبی نمی تواندﻫمانند یک جبههﻯ پروالریستی که متشکل از دستجات مختلف با منافع گوناگون است عمل
کند.در این حزب جائی برای فراکسیون نیست ،زیرا حزب طبقهﻯ کارگر با ارادهﻯ واحد عمل می کند .استقالل طبقاتی حزب و پرچم
لنینیسم ﻫویت چنین حزبی است  .تنها با چنین حزبی است که می توان با انقالب سوسیالیستی به سوی استقرار جامعهﻯ سوسیالیستی،
فاز نخست جامعهﻯ کمونیستی رﻫنمون شد .حزب ما درعین حال که برای خواستهﻫاﻯ دموکراتیک می رزمد و به اتحاد عمل با
نیروﻫای مستقل و دموکرات و میهندوست و ضد امپریالیست می پردازد،اما کمونیستﻫا را به دعوت برای وحدت در سنگر واحد
حزب لنینی که علیهﻯ رویزیونیسم کهن و مدرن موضع روشن دارند ،به انقالب کبیر اکتبر شوروی و سی سال ساختمان سوسیالیسم به
رﻫبری رفیق استالین و دست آوردﻫای تاریخیاش باوردارند ...فراخوانده است و تأکید کرده که راه خروج از سردرگمی کنونی تکیه به
لنینیسم است و فقط با برافراشتن این پرچم است که می توان تمامی مدعیان سوسالیسم را مورد محک قرار داد ،سره از ناسره را از ﻫم
تمیز داد و با مبارزهاﻯ شفاف و بی تزلزل و منطقی به عنوان پیشقراول طبقهﻯ کارگر به وظیفهﻯ تاریخی خود پاسخ گوید .ما در این
راه سهمگین و پر سنگ والخ وپیچیدهﻯ طبقاتی که دشمنان رنگارنگ کمونیسم و با پشتوانه مالی و معنوی جهان سرمایهداری و
امپریالیستی کمین کردهاند و با پاشاندن تخم یأس و ناامیدی جوالن می دﻫند ،دست ﻫمهﻯ رفقای کمونیست و دلسوز را که به لنینیسم
وفادارند می فشاریم و خواﻫان ﻫمکاری صمیمانه با آنها ﻫستیم .
به امیدسرنگونی جمهوری اسالمی و استقرار آزادی و سوسیالیسم در ایران ،دستتان رابه گرمی می فشاریم.
********

گشت و گذاری در فیسبوک
گلچینی از مطالب متنوع روز

سکوت را بشکنیم ،ﻫمدستان صهیونیستﻫاﻯ نژاد پرست را افشا کنیم
"ما غزه را به قرون وسطی برمی گردانیم تا اسرائیل برای چهل سال آرام گیرد "
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ممالک امپریالیستی اروپائی و آمریکائی که به دروغ از حقوق بشر سخن می گویند ،به نقض حقوق بشر در ایران و سوریه و یا
در گذشته ،قبل از فرو پاشاندن عراق و افغانستان و لیبی...از نقض حقوق انسانﻫا و ظلم و زور و سرکوب  ،....گلو پاره می کردند ،از
پرواز ممنوعه ﻯﻫوائی در لیبی سخن می گفتندو از برای دخالت بشردوستانه در مورد سوریه بیتابی می کنند ....الی آخر ... .امروز اما
در قبال فجایع دﻫشتناک نوار غزه و بمبارانﻫاﻯ بربرمنشانه و تکه پاره کردن کودکان و مردم بیگناه و بی دفاع فلسطین خفقان گرفته
اند ،لب تکان نمی دﻫند،از دخالت بشردوستانه خبری نیست ،از ممنوعیت پرواز ﻫوائی جنگنده ﻫاﻯ اسرائیل بر فراز نوار غزه خبری
نیست .از تحریم و مجازات اقتصادی اسرائیل خبری نیست .تازه با بیشرمی تمام تجاوز دولت تا به دندان مسلح و فاشیست و نژادپرست
اسرائیل را به نوار غزه نیزدر قالب "دفاع از خود در مقابل موشک پرانی "حماس" توجیه ﻫم می کنند و به خورد مردم می دﻫند.این
جانوران" متمدن" عمال ًا ﻫمدست رژیم ﻫیتلرصفت اسرائیلاند و کمر ﻫمت به نابودی فیزیکی ملت فلسطین بسته اند .در راینجا
ضروری است به جریاناتی که از "گشودن جبههﻯ موﻫومی سوم" درغزه ،ﻫم علیهﻯ سازمان حماس و ﻫم اسرائیل سخن می گویند،
اشاره کرد تا خوانندگان بیشتر پی به ماﻫیت ارتجاعی چنین شعاری که به نفع صهیونیستﻫاﻯ اسرائیل است ببرند.
شعار "جبههﻯ سوم" زمانی در بین برخی از سازمانﻫاﻯ منحرف ترتسکیستی و شبه ترتسکیستی در حرف "جبههﻯ سوم بود"
که سربازانش تصمیم داشتند در نبرد غزه در چهار سال پیش یک تیر به سوی حماس شلیک کنند و یک تیر به سوی اسرائیل!! .ولی
درعمل در جبههﻯ ضد فلسطینیی شرکت داشتند زیرا شعارشان ،سیاستشان و ﻫمهﻯ تبلیغاتشان به نفع رژیم صهیونیستی و متجاوز
اسرائیل تمام شد .امروز دیگر چنین جبههاﻯ حتی در حرف ﻫم وجود ندارد و تولید کنندگان چنین شعار ارتجاعی شهامت دفاع از آن را
ندارند و خجوالنه با صدور اعالمیهاﻯ و به طور یواشکی بسیار کمرنگ و ضعیف و خفیف بمباران غزه را محکوم نمودند ،اگرچه در
قالب مسبب دانستن سازمان مقاومت حماس .در مورد بمباران غزه توسط اسرائیل .احزاب و سازمانﻫائی نظیر حزب کمونیست
کارگری تقوائیسم ،سازمان اقلیت ،حزب کمونیست م ل م مائویستﻫا از جمله چنین جریانات مرتجعی ﻫستند که درلنجزار "تئوری دو
قطب ارتجاعی" فرورفته و می خواﻫند در پارکابی آمریکا و اسرائیل رژیم جمهوری اسالمی را سرنگون سازند .این جریانات
خرابکار شبه ترتسکیست در رابطه با تجاوز امپریالیستﻫا به سوریه ،لیبی ،افغانستان ،عراق ،فلسطین و لبنان عمالا به ﻫمدست
امپریالیسم علیهﻯ خلقﻫاﻯ منطقه تبدیل شدهاند و به ارتجاع جهانی خدمت می کنند .این جریانات به ظاﻫر چپ از طرح شعار فوری و
بی قید و شرط امپریالیستﻫا از کشورﻫای تحت اشغال نظیر افغانستان و عراق و ...پرﻫیز می کنند زیرا امپریالیسم را به
"اسالم سیاسی" ترجیح می دﻫند .چنین است مواضع سیاسی این جریانات که در کمپ ضد انقالب مشغول انجام وظیفه ﻫستند.
* * * * *

تحریم اقتصادی یعنی اعدام با ابزاری دیگر
وقتی ناسیونال شوونیستﻫاﻯ رنگارنگ ،سازمانﻫائی نظیر مجاﻫدین و سلطنت طلبان و "حزب ضد کمونیست کارگری عامل
اسرائیل" در مورد تحریم سخن می گویند ،مسبب را جمهوری اسالمی تحلیل می کنند و در اشکال مختلف به توجیه و تائید تحریمﻫاﻯ
اقتصادی می پردازند .این جریانات که در عرصهﻯ مجازی نیز جوالن می دﻫند از تجاوز نظامی به ایران دفاع می کنند و به دنبال
سیاست لیبیائی و سوری کردن ایران ﻫستند .مطلب کوتاه زیر پاسخی است به این مزدوران خودفروختگان سیاسی:
از اعدام در رسانهﻫاﻯ بورژوا لیبرالی غرب به عنوان قتل عمد بسیار سخن می رود .توگوئی امپریالیستﻫا مخالف قهر و
خشونت و اعدام ﻫستند .اما اگر اعدام قتل عمد است پس یک بار دیگر با حوصله به مصاحبهﻯ خبرنگار برنامه  09دقیقه مورخ  72ماه
مه  7000با خانم "مادلین آلبرایت" ،وزیر اسبق امور خارجه آمریکا در دورهﻯ ریاست جمهوری بیل کلینتون توجه فرمائید تا پی به
عمق دروغ و ریاکاری و فاجعهاﻯ که برای مردم ما در حال صورت گرفتن است ببرید..
مجری برنامه می پرسد" :ما شنیدهایم که [در عراق ،بر اثر تحریمﻫا] بیش از نیم میلیون کودک جان خود را از دست دادهاند،
یعنی بیش از تعداد کودکانی که در ﻫیروشیما مردند؛ آیا این اقدام ارزش چنین ﻫزینهاﻯ را داشت ؟"
"مادلین آلبرایت" ،با صراحت پاسخ می دﻫد" :ما معتقدیم که ارزش آن را داشت" .اگر این قتل عمد نیست پس چیست؟ اگر این
اعدام کودکان و محرومان جامعه نیست پس چیست؟
حال توجه کنید که ﻫمین تحریمﻫاﻯ جنایتکارانه توسط آمریکای "دمکرات و اتحادیه اروپای سوسیال دمکرات "علیهﻯ مردم
ایران در حال اجرا شدن است و جنایت می آفرینند .فقدان دارو و دیگر مایحتاج اولیه جان محرومان جامعهﻯ ما را می گیرد و جامعه
را به قهقرا می برد .تحریمﻫاﻯ نفتی و گازی و بانکی و وسایل زندگی اولیهﻯ مردم ،قتل عمد یعنی اعدام مردم ایران است و پیامدﻫای
آن مردم را تا ﻫمینجا به فالکت کشانده است .
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ﻫمهﻯ ایرانیان و آزادیخواﻫان بیداروجدان نه تنها باید این تحریمﻫاﻯ ضد بشری را محکوم کنند بلکه باید فعاالنه با پیکاری متحد
و جانانه برای لغو آن و علیهﻯ ﻫمه مزدوران مدافعان این قتل عمد به پاخیزند.تکرار سناریوی عراق فاجعهﻯ مصیبت باری برای مردم
ایران است .ﻫمین امروز برخیزیم زیرا فردا دیر است.وظیفهﻯ تک تک ایرانیان میهندوست و مترقی است که پرده از ماﻫیت احزاب و
محافل خودفروختهاﻯ نظیر حزب دموکرات کردستان ایران ،کومله مهتدی ،حزب کمونیست کارگری ،مجاﻫدین و سلطنت طلبان
رنگارنگ که به دنبال امپریالیستﻫا و صهیونیستﻫا روانند بردارند و به افشای بی امان آنها بپردازند .بدون مبارزه علیهﻯ دشمنان
رنگارنگ مردم ایران کسب آزادی و استقالل و دموکراسی ممکن نخواﻫد بود.

.........
* * * * * * *

پایان کار ایران تریبونال با ﻫمدستی نمایندگان امپریالیست

دادگاه جمهوری اسالمی ایران به جرم "جنایت علیهﻯ بشریت" تحت نام «کارزار مردمی ایران تریبونال» که در ژوئن »2972
در لندن و در اکتبر  2972در الﻫه برگزار شد با محکومیت رژیم جمهوری اسالمی به کارخود پایان داد.
این تریبونال ﻫم مثل واقعهسازیﻫای دیگر ...به پایان رسید .اما این کارزار نشان داد که عدهاﻯ از سازمانﻫاﻯ اپوزیسیون
جمهوری اسالمی تا چه اندازه سقوط کردهاند که بیشرمانه با نمایندگان امپریالیستﻫا که تحت عنوان دادستان و قاضی در این نمایش
شرکت داشتند و برنامه را مهندسی کردهاند ،ﻫمکاری نموده و بدان افتخار ﻫم می کنند.یکی از افتخارات آقای دادستان ،پیام اخوان،
محاکمهﻯ رئیس جمهور قانونی اسبق کشور یوگسالوی است که توسط امپریالیستﻫا در زندان به قتل رسید .آقای اخوان بمباران و
تجزیهﻯ یوگسالوی را الگوی خوبی برای محاکمهﻯ سران جمهوری اسالمی می بیند و از آن الهام می گیرد.
حضور سازمان و احزاب خودفروختهاﻯ نظیر مجاﻫدین و حزب کمونیست کارگری و برخی از سازمانﻫاﻯ منحرف و
دنبالچهﻯ این جریانات ضد انقالب نظیر کمیتهﻯ مرکزی سازمان راه کارگر ،حزب مائویست (م.ل .م) و سازمان فدائیان اقلیت در این
تریبونال و عدم موضع گیری در قبال تحریم و تجاوز امپریالیستی به ایران مبین این امر است که این بخش از اپوزیسیون به بهانهﻯ
مبارزه علیهﻯ جمهوری اسالمی به ﻫمدست جهانخواران بینالمللی و سازمان ﻫمکاری اسالمی تبدیل شده است.
تشدید مبارزهﻯ طبقاتی و تکیه بر این اصل که مبارزه برای سرنگونی رژیم ددمنش جمهوری اسالمی ،نه تنها باید با تکیه بر
نیروی الیزال مردم ایران تحقق پذیرد ،بلکه باید ﻫمواره بر ضد امپریالیسم و صهیونیسم و دسیسه ﻫاﻯ آنها نیز مبارزه نماید ،یک امر
روشن و شفاف انقالبی برای تعیین جبههﻯ انقالب و ضد انقالب ،جبههﻯ مبارزان انقالبی در مقابل ﻫمدستان امپریالیسم و صهیونیسم در
ایران است.نیروی سیاسی جز این گوید به درهﻯ خیانت سقوط خواﻫد کرد و در نزد مردم ایران بی اعتبار خواﻫد گشت.سرنوشت غم
انگیز سازمان مجاﻫدین و حزب کمونیست کارگری بسیار آموزنده است .به پروژهﻯ امپریالیستی شهرزاد نیوز ونقش ارتجاعی سازمان
اقلیت در توجیه دریافت کمک مالی از امپریالیست ﻫلند نگاه کنید ،بسیار آموزنده است
* ** * * *

علت وجودی دین و خرافات ،نادانیست
دین زائیدهﻯ جهل و نادانی و خود تائید آن است.ﻫمهﻯ افراد مذﻫبی پیوند با "خدا" را تنها از ترس حفظ میکنند.وجدان مذﻫبی در
ﻫر سطح و وضعی که ارائه شود ،محور آن را دگم "خدا" و ایمان به یک نیروی "مافوق طبیعت" تشکیل می دﻫد.برای علم و دانش
"خدا" چیز شناخته شدهاﻯ نیست.اما در پاسخ نیاز معنوی و جبران ضعف ،مذﻫب ﻫیچ نوع ضعفی را جبران نمی کند ،بلکه خود
گویاترین بیان ضعفﻫا و تصریح و تقدیس آنهاست .مذﻫب به صورت افیون مسموم ،تنها رخوت و فلجی و سرگشتگی و پریشانی به
ﻫمراه می آورد و تنها با این ماﻫیت و نقش طبقاتی ارتجاعی است که نزد ﻫمهﻯ طبقات استثمارگر جای داشته و دارد.
امروز جایگاه مذﻫب در جوامع اروپائ ی به یمن انقالبات صنعتی و تحوالت فرﻫنگی و پیشرفت علم و ﻫمین طور بهبود نسبی
وضعیت مادی و بهداشی ،آموزشی و فرﻫنگی و حقوق دموکراتیک ضعیف گشته است.زیرا نظام فئودالی بهترین بستر برای نشو و
نمای مذﻫب و کلیسا و قدرت روحانیون بود که درﻫم شکست .اما بورژوازی تا آن اندازه به مبارزه با مذﻫب پرداخت که نیاز وی بود
یعنی سرنگونی نظام فئودالیته و کسب قدرت سیاسی .پس از آن خود نیز از مذﻫب برای تخدیر تودهﻫا و تداوم استثمار بهره جست و
ﻫنوزﻫم می جوید .به ویژه با پیدایش انحصارات و تکامل سرمایهداری به امپریالیسم (ارتجاع سیاسی) تقویت مذﻫب و نیروﻫای میرنده
اجتماعی برای بقای نظام سرمایهداری ضروری است........
باری ،باید ریشه ﻫای اجتماعی مذﻫب ،شرایط عینی و آن روابط اجتماعی را که باعث پدید آمدن و ادامهﻯ ﻫستی مذﻫب شدند را
درک کنیم و در متن مبارزهﻯ طبقاتی و تالش آگاﻫانه برای الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و فراﻫم آمدن شرایط مناسب مادی
و فرﻫنگی و دریک پروسهﻯ طوالنی تاریخی ،وجدانی در نهاد انسان حاکم شود که شایستهﻯ اوست  ،وجدانی که از افیون دین رﻫا
باشد

71

توفان الکترونیکی شماره 11

آذر ماه 7109

پاسخی به جاﻫالن سیاسی که به ورزشکاران ایران توﻫین می کنند
پارهاﻯ انقالبی نماﻫای مسخره نیز مانند رژیم جمهوری اسالمی به تکفیر ورزشکاران ایران در میدانﻫاﻯ ورزشی پرداختهاند و
به افتخاراتی که آنها برای وطنشان خلق کردهاند ،توﻫین و تحقیر روا می دارند .این بیچارهﻫاﻯ شبه انقالبی پیروزیﻫاﻯ ایران در
مسابقات جهانی را نه پیروزی مردم ایران بر ضد رژیم جمهوری اسالمی و دسیسهﻫاﻯ جهانی ،بلکه پیروزیﻫاﻯ رژیم جمهوری
اسالمی به حساب می آورند .آنها که دستی در آتش دارند و از روند مبارزات انقالبی بیرون آمدهاند و تاریخ مبارزات مردم ایران را
می شناسند ،می دانند که رژیم آخوندﻫا از ﻫمان روز نخست به مخالفت با ورزش برخاستند و فوتبال را نخست به علت این که "پرو
پاچه"ﻯ مردان بیرون است ،تکفیر کردند و در کار مسابقات جهانی فوتبال و آسیا با شرکت تیم ملی ایران اخالل نمودند و از برگذاری
بازیﻫا جلو گرفتند .از حضور زنان به ورزشگاهﻫا و سالنﻫاﻯ ورزشی مختلط ممانعت کردند و تنها رشتهﻫاﻯ معینی از ورزش را
"اسالمی" تشخیص دادند .آنها از ﻫمان روز نخست می خواستند کشتی و فوتبال و وزنه برداری را از بین ببرند و به جایش با الهام از
غزوات پیامبر اسالم اسب سواری و شمشیربازی را مرسوم دارند و به رسمیت بشناسند .این که امروز جوانان میهن ما در میدانﻫاﻯ
جهانی افتخار آفرینند و از احساس غرور ملی سرشارند ،ناشی از رضایت جمهوری اسالمی و تالشﻫاﻯ آنها نیست ،بلکه علیرغم میل
آنها و دسیسهﻫا و خرابکاری آنهاست .این افتخارات ،افتخارات مردم میهن ماست و به مردم ما نیرو می دﻫد تا ﻫویت خویش را حفظ
کرده در مقابل دشمنان مردم و کشورشان ایستادگی کنند .نمی شود دستآوردﻫای مردم را که محصول سالﻫا مبارزهﻯ آنها ،حتی علیهﻯ
رژیم جمهوری اسالمی بوده است ،به حساب جمهوری اسالمی گذارد و آنها را تخطئه کرد .مبارزه با رژیم جمهوری اسالمی در این
عرصه نیز یک مبارزه مؤثر و مورد حمایت اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران و به ویژه زنان ایران است .ما باید رژیم جمهوری
اسالمی را در عرصهﻯ ورزشی شکست دﻫیم و بخواﻫیم که مردم ما اعم از زن و مرد در تمام عرصهﻫاﻯ ورزشی فعال بوده و در
مسابقات شرکت کنند و خواستﻫاﻯ خویش را برای شرکت در تمام رشتهﻫاﻯ ورزشی در برابری کامل زن و مرد افزایش دﻫند
عدهاﻯ دگماتیست به بهانهﻯ مبارزه علیهﻯ جمهوری اسالمی به نفی فوتبالیستﻫاﻯ ایران می پردازند و ﻫمهﻯ آنها را سرسپردهﻯ رژیم
مافیائی اسالمی تحلیل می کنند.
ببینید چه اراجیفی بیان می شود .این افراد ماجراجو و بی خرد فوتبالیست تیم ملی ،علی کریمی را که به خاطرشجاعت و
صراحت لهجهاش در انتقاد به رژیم و دفاع از مردم ایران در جریان خرداد  88و حمایت از محرومان جامعه ،محبوب میلیونﻫا نفر و
در قلوب آنها جای گرفته است ،به عنوان ﻫمدست فاشیسم و مافیای حاکم محکوم می کنند:
»امثال علی کریمی از باندﻫای مافیائی حکومتی می باشند که از جیب مردم ایران که ﻫزینهﻯ پانصد میلیون تومانی می شود،
سود می برند و ماشینﻫاﻯ آخرین مدل سوار می شوند و بعد ﻫم مانند تمامی تفنگداران سرمایهداری "بزرگواری"می فرمایند و به
محرومان "رسیدگی می کنند" .به نظر من کسانی مانند خود مهناز افشار در فیلمﻫاﻯ ارتجاعی دست ساخت رژیم بازی می کند این به
اصطالح "ورزشکاران وﻫنرمندان مردمی" رفیق دزد شریک غافله می باشند از یک طرف دستشان در جیب رژیم غارتگر است در
استثمار تودهﻫاﻯ مردم زحمتکش به وسیلهﻯ فوتبال مافیائی رژیم و فیلمﻫاﻯ ارتجاعی شرکت می کنند و از طرف دیگر ﻫم خود را از
مردم می دانند ،یک دروغ بزرگ است «
این عده تمام شعاع یک دایره را نمی ببینند ،از درک مسائل پیچیدهﻯ اجتماعی عاجزند و ازﻫمین رو به آنارشیسم و نهیلیسم در
غلتیدهاند .اینان نمی فهمند که در دنیای صنعت و تجارت فوتبال در دنیای مافیای فوتبال چه اتفاقاتی روی می دﻫد که فقط در شرایط
مشخص و کنکرت قابل فهم خواﻫند بود و نه با شعارﻫای کلی.
با دگم اندیشی نمی توان به جنگ واقعییات رفت .اینکه فالن فوتبالیست میلیاردر است پس ﻫمدست مافیاست و در"نجاست غوطه
میخورد" ساده کردن قضیه است عدم درک مسئله در شرایط مشخص است ،حال به دو نمونه توجه کنید :
 7ــ رژیم اشغالگر صهیونیستی با شرکت ورزشکاران فلسطینی در بازیﻫاﻯ المپیک  2972لندن به این بهانه که کمیتهﻯ
بینالمللی المپیک ،شهر بیت المقدس را به عنوان پایتخت فلسطین به رسمیت شناخته است ،مخالفت کرد.
رژیم نژادپرست اسرائیل ورزشکاران فلسطینی را به زندان می اندازد تا آنها نتوانند در میدانﻫاﻯ ورزشی با ﻫویت فلسطینی و
با پرچم فلسطین ظاﻫر شوند .از جمله این اسراء یکی "سرسک" فوتبالیست فلسطینی است .بازداشت وی موجی از اعتراض در سراسر
جهان تولید کرده است .
"اریک کانتونا" ستارهﻯ پیشین فوتبال فرانسه و منچستر یونایتد ،برخورد رژیم صهیونیستی با ورزشکاران فلسطینی را مورد
انتقاد قرار داده و خواستار آزادی فوری "محمود سرسک" فوتبالیست اسیر فلسطینی در زندانﻫاﻯ اسرائیل شد .وی به کارزار آزادی
بازیکن مظلوم فلسطین پیوست که در زندان رژیم اسرائیل دست به اعتصاب غذا زد و سرانجام در اثر فشاربینالمللی آزاد گردید.
فراموش نکنیم اریک کانتونا میلیاردر است و در لیگ مافیای انگلیس توپ می زد .....علی کریمی به لحاظ مالی گنجشکی در مقابل
قوست.
 2ــ در جریان بمباران وحشیانهﻯ نوارغزه و کشتار مردم بیگناه فلسطین کنوته بازیکن آفریقایی تیم سویالی اسپانیا پس از گل
زدن پیراﻫنش را درآورد و تی شرتی که با پرچم فلسطین مزین شده بود ﻫمبستگی خود را نسبت به مردم فلسطین نشان داد و
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افکارعمومی را علیهﻯ اسرائیل برانگیخت.فراموش نکنیم کنتوته نیزمیلیاردر است و ...علی کریمی به لحاظ مالی در مقایسه با وی
گنجشکی درمقابل قوست.
ارزش ﻫر حرکت سیاسی را باید با تحلیل مشخص از شرایط مشخص مورد قضاوت قرار داد و نه با شعارﻫای کلی و بی
ارتباط و سیاه وسفید دیدن قضیه.اگر در جریان اعتراضات سال  ۸۸علی کریمی با مچ بند سبزدر حد امکاناتش ندای اعتراض سر داد و
در نیمهﻯ دوم بازی مجبورش کردند مچبند را از دستش درآورد نشان از شجاعت و شعورو آگاﻫی وی است که نسبت به ﻫموطنانش بی
تفاوت نیست.ﻫر انسان با رفتار و عملکرد مشخص اجتماعیاش مطرح می شود و نه با بلبل زبانیﻫایش.
* * * * * * * *

انتخابات آمریکا و دفاع بیشرمانه از امپریالیسم و نمایندهﻯ آن باراک اوباما
رئیس جمهور آمریکا ،باراک اوباما ظاﻫراا توسط مردم انتخاب شد .وی چهارسال دیگر رسما ا سیاستﻫاﻯ امپریالیستی را
درلباس میش ادامه می دﻫد .سیستم گندیدهﻯ سرمایهداری آمریکا نمایندهﻯ یک درصدی بخشی از جامعهﻯ صاحب سرمایه تکان نخواﻫد
خورد .در وضعیت مردم محروم جامعهﻯ آمریکا تغییر اساسی صورت نخواﻫد گرفت .در خارج از مرزﻫای آمریکا نیز سیاست جنگ
طلبانه و تهدید و تجاوز به کشورﻫا ادامه خواﻫد یافت .در یک کالم با آجیل مشکل گشای شوی ﻫالیودی و انتخاب یک مرد سیاه پوست
و یا یک زن سفید پوست بعنوان رئیس جمهور ﻫیچ مشکلی حل نخواﻫد شد .سگ زرد برادر شغال است......
ادامهﻯ تظاﻫراتﻫاﻯ مردمی در وال استریت و متشکل شدن کارگران علیهﻯ این نظام پوسیده و ضد انسانی و بربر ،امید بخش
است و آلترناتیو مردمی تنها می تواند از دل چنین جنبشﻫاﻯ  99درصدی بیرون خزد
عدهاﻯ از ایرانیﻫا که کعبهﻯ آمالشان "دموکراسی آمریکائیست" و از امپریالیسم و استعمار به دفاع برخاستهاند ،سیستم
انتخاباتی آمریکا را کامالا آزاد و "دموکراتیک" و اوباما را مرد حالل مشکالت داخلی و خارجی آمریکا می دانند .به این
فریب خوردگان و سر سپردگان امپریالیسم باید متذکر شد که  4سال پیش باراک اوباما سیاست داخلی خود را اشتغال زائی و پائین
آوردن سطح بیکاری به  0.9در صد ،حل مسئلهﻯ بیمهﻫاﻯ بهداشتی برای کل جامعه و به ویژه برای  99میلیون نفری که ﻫیچ نوع
بیمهﻯ بهداشتی ندارند ،حل مسائل آموزشی در جامعه که دانش آموزان ،بیسواد از دبیرستانﻫا فارغالتحصیل نشوند ،حل بحران مسکن
که میلیونﻫا خانواده را به فالکت نشانده است ،حل مشکالت وامﻫاﻯ دانشجوئی که حلقوم فارغالتحصیالن را می فشارد و زندگی آنها را
به گروگان گرفته است ،حذف امتیازﻫای میلیونی به رؤسای کمپانیﻫا و بانکﻫا ،و  .....با فریب و حقه بین مردم تبلیغ کرد .ﻫم اکنون
 0سال از آن کارزار می گذرد و ﻫم چنان این مشکالت در جامعه حل نشده ،باقی ماندهاند .بیکاری در سطح  8در صد باقی مانده است،
سرمایهﻫا به ﻫجوم خود به خارج کشور برای کسب حداکثر سود ادامه می دﻫند ،ﻫنوز  99میلیون نفر بیمهﻯ بهداشتی ندارند ،میلیونﻫا
مسکن نوساز وجود دارد ولی مردم قدرت خرید و یا اجاره کردن آنها را ندارند  ،حذف خدمات اجتماعی ﻫم چنان ادامه دارد ،و ﻫزاران
میلیارد دالر از مالیات مردم به جیب بانکﻫا و کمپانیﻫا ریخته شد
در  0سال پیش در کارزار انتخاباتی باراک ا وباما بخشی از سیاست خارجی خود را ،پایان دادن به تجاوز آمریکا به خاورمیانه،
حل مسئلهﻯ فلسطین ،انحالل زندانﻫاﻯ مخفی آمریکا در جهان و به ویژه برچیدن زندان مخوف گوانتاناما ،ایجاد تفاﻫم و اعتماد بین
آمریکا و جهان عرب .... ،معرفی کرد .پس از گذشت  0سال از رئیس جمهوری اوباما نه تنها جنگ در خاورمیانه پایان نیافته است
بلکه تجاوز وحشیانه به افغانستان ﻫم چنان ادامه دارد  ،کشور لیبی با بمباران وحشیانهﻯ ناتو و آمریکا با تپه خاک یکسان شده است،
دولت نژاد پرست اسرائیل ﻫنوز علیهﻯ مردم فلسطین و کشور ﻫای عربی عربده کشی می کند ،خود دولت اوباما بر تبلیغات جنگ
افروزانه علیهﻯ مردم ایران و سوریه افزوده است و آشکارا و رسمی از جنگ افروزی و جنایات دولت صهیونیستی اسرائیل علیهﻯ
مردم ایران و اعراب حمایت می کند ،.زندانﻫاﻯ مخفی و نیمه مخفی آمریکا در جهان به کار خود ادامه می دﻫند ،مردم جهان به
درستی ﻫنوز نسبت به رفتار آمریکا بسیار بدبین ﻫستند و .......در انتخاباتی که بیش از  799میلیون نفر واجد شرایط در انتخابات
شرکت نمی کنند و در صد شرکت کنندگان کمتر از  99درصد است و دو حزب جمهوریخواه و دموکرات به پشتوانهﻯ میلیاردﻫا
دالر.کمپانیﻫاﻯ بزرگ به قدرت می رسند ،نمی تواند دموکراتیک باشد .چنین انتخاباتی از بنیان ضد دموکراتیک و ربطی به
زحمتکشان ندارد .اوباما گرگی در لباس میش است و نمی تواند نمایندهﻯ واقعی مردم آمریکا باشد.
.
* * * * * * * *

موضوع انرژی ﻫستهاﻯ ربطی به بمب اتمی ندارد
پرسش اینجاست چرا عدهاﻯ دومقولهﻯ انرژی ﻫستهاﻯ و بمب اتمی را یکی می پندارند و علیهﻯ "بمب اتمی" جمهوری اسالمی تبلیغ
می کنند.این عده یا نادانند و در دام تبلیغات امپریالیستی گرفتار آمدهاند و یا جیره خوار اجانب ﻫستند .روی سخن ما در اینجا با
ساده لوحانی است که از روی نادانی و لجاجتﻫاﻯ کودکانه ،حزب کار ایران را به طرفداری از بمب اتمی متهم می کنند .به ﻫر حال
برای درک یک مطلب علمی و پیچیده باید با دوچشم به تمام شعاع یک دایره نظر انداخت درغیر این صورت به موضع تجریدی و
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بدفهمی درخواﻫیم غلتید .حزب ما از نخستین نیروی سیاسی در ایران بود که بیش از ده سال پیش به طور موشکافانه به مسئلهﻯ
ﻫستهاﻯ پرداخت و با پیش بینی صحیح از تشدید تضادﻫای منطقه و ﻫجوم امپریالیسم و تهدید به تجاوز نظامی به ایران پاسخ منطقی و
علمی به انرژی ﻫستهاﻯ و مناقشات بین آمریکا و ایران داده است .به طور مختصرتوفان در مورد اتم چنین می گوید:
 7ــ ما خواﻫان آنیم که در یک مرجع بینالمللی ﻫمهﻯ ممالک جهان از جمله ایران موظف شوند پروتکل الحاقی به منع گسترش
سالحﻫاﻯ اتمی را با پروتکل الحاقی تر ،انهدام سالحﻫاﻯ اتمی در سراسر جهان جایگزین کنند .چرا کمونیستﻫا باید به جای مبارزه
با تولید سالحﻫاﻯ اتمی و حق استفاده از آن با گسترش آن فقط مخالفت کنند  .این بدان معناست که فقط بخشی از "برگزیدگان" حق
دارند سالح اتمی داشته باشند و دارا بودن سالح اتمی حق انحصاری آنهاست  .ما ﻫوادار نابودی سالحﻫاﻯ اتمی ﻫستیم و نه حفظ آن
به بهانهﻯ پذیرش منع گسترش آن.
 2ــ سخن بر سر به رسمیت شناختن یک حق دموکراتیک است .به رسمیت شناختن یک حق به معنی حمایت از تحقق آن در ﻫر
شرایط و با ﻫر قیمت نیست.ما ﻫوادار حق دموکراتیک زن و شوﻫر در تصمیم
مستقالنهﻯ خود آنها در امر طالق ﻫستیم و آن را به رسمیت می شناسیم ولی این پذیرش یک حق دموکراتیک به مفهوم آن نیست که
ما ﻫر طالق مشخصی را بدون توجه به فواید و یا مضرات آن نیز توصیه می کنیم
بعضیﻫا که به شدت تحت تأثیر تبلیغات امپریالیستﻫا ﻫستند و کامالا خلع سالح شدهاند با لکنت زبان می پذیرند که آمریکا حق داشتن
بمب اتم را دارد اما کرهﻯ شمالی و یا ویتنام و کوبا  ...ندارند.حال اگر روزی مردم این کشورﻫا تصمیم به تولید بمب اتم گرفتند باید
مجازات شوند ،زیرا حق ندارند زیرا "غیر دموکرات ﻫستند"؟ آنها نباید دارای چنین حقی باشند .اما آمریکا و اسرائیل و فرانسه
می توانند و باید دارای چنین حقی باشند ؟ اپورتونیستﻫاﻯ بزدل که بسیار ﻫومانیسم تشریف دارند مرعوب جنگ روانی امپریالیستی
شده و ﻫمان اراجیف و دروغﻫاﻯ رسانهﻫاﻯ استعماری را تبلیغ می کنند.
اینان ﻫنوز نفهمیدهاند که عیار مبارزهﻯ پرپیچ و تاب جهان کنونی را نمی توان با خط کش راست و مستقیم معین کرد و شناخت  .باید
توجه داشت تنها با صداقت داشتن نمی توان به حقیقت مسلم دست یافت .برای کشف حقیقت باید از آگاﻫی دانش مبارزهﻯ طبقاتی
برخوردار بود  .درستی و صداقت کافی نیست تا قادر شویم حقیقت را دریابیم  ،بلکه باید درستی و صداقت را با دانش و آگاﻫی از
اصول و اسلوب مبارزهﻯ طبقاتی درﻫم آمیخت تا بتوان به کشف حقیقت دست یافت  .بهترین معیار اصولی و انسانی کشف حقیقت،
نگاﻫی آزادانه  ،مستقل و بدون تأثیر پذیری از رسانهﻫاﻯ مجازی کنونی که در کنترل دول امپریالیستی ،صهیونستی است ،به اتفاقات و
وقایع جهان کنونی آن طور که ﻫست و نه آن طور که دیگران به میل خویش تفسیر می کنند ،می باشد .عقل سلیم حکم می کند که حقیقت
را باید از آزادگان پذیرفت و نه از بیگانه پرستان .یگانه مالک راستین و حقیقی آزادگی عدم و یا انکار ﻫرگونه ﻫمکاری با دول
امپریالیستی چه شرقی و چه غربی و رژیمﻫاﻯ ارتجاعی چون عربستان سعودی ،ترکیه ،قطر ،اسرائیل است .مسئلهﻯ ﻫستهاﻯ فقط یک
بهانه است زیرا ﻫدف امپریالیست آمریکا موضوع کنترل منابع طبیعی و به مستعمره تبدیل کردن ایران است ﻫمانطور که در عراق و
افغانستان و لیبی و ....عمل نموده است
* * * * * * *

سرنگونی رژیم جمهوری اسالمی وظیفهﻯ داخلی مردم ایران است
"وقتی زورمان نمی رسد و این ﻫمه تلفات می دﻫیم چارهاﻯ جز این نداریم که از بیرون حتی آمریکا کمک بگیریم .دنیای امروز
با دنیای دیروز تفاوت دارد باید از خشک مغزی و تقدس طلبی ضد امپریالیستی دست کشید".
پاسخ ما به این دوست فیسبوکی که از ابراز بیان وابستگی سازمانی خود به حزب دموکرات کردستان و یا کومله شرم دارد ولی ﻫمان
نظرات ناسیونال شوونیستی و تجزیه طلبانه را مدام تکرار می کند ،این است که سرنگونی رژیمﻫاﻯ ایران و یا سوریه و نظایر آنها تنها
باید با دست توانای ملتﻫاﻯ خودشان و بر ضد دخالت و دسیسهﻫاﻯ امپریالیستﻫا و صهیونیستﻫا انجام گیرد .ﻫر کس مبارزه بر ضد
رژیم جمهوری اسالمی را با مبارزه بر ضد امپریالیسم و صهیونیسم پیوند نزند ،عامل آگاه یا ناآگاه دشمنان مردم ایران است .مردم
ایران ﻫرگز به این دستهﻫاﻯ سیاسی که نوکری اجانب را پذیرفتهاند اعتمادی ندارند .ما ﻫم اکنون با کارزار مجاﻫدین و سلطنت طلبان و
فریب خوردگان در تریبونال لندنی روبرو ﻫستیم که سرنخش در دست محافل امپریالیستی است و تدارک جنگ علیهﻯ ایران را
می بینند .سرمشق سوریه برای تجربه اندوزی در مورد ایران بسیار آموزنده است .ﻫمهﻯ این دارو دستهﻫاﻯ ایرانی ﻫمان اپوزیسیونی
ﻫستند که آمریکا دارد آنها را َعلَم می کند .اپوزیسیونی که می خواﻫند در پارکابی امپریالیستﻫا به ایران حمله کنند و جنگ داخلی راه
بیاندازند .شعار "ما بی وطنیم" و "افتخار می کنیم که بی وطنیم" الهام بخش اعمال زشت آنهاست .آنها این شعار امپریالیستی را نفهمیده
و موذیانه به کمونیسم نسبت می دﻫند .خط مشی منصور حکمت بر ﻫمهﻯ این مدعیان مبارزه با رژیم جمهوری اسالمی مسلط شده
است .آنها خواﻫان آزادی و استقالل ایران نیستند ،آنها خواﻫان ایرانی زبون و مستعمرهﻯ امپریالیستﻫا ﻫستند .مصالحه با این
خودفروختگان بر ضد مصالح مردم ایران و طبقهﻯ کارگر ایران است .باید در کنار امپریالیستﻫا این اپوزیسیون خودفروخته و نوکر
اجنبی را افشاء کرد و مردم را نسبت به ماﻫیت آنها آگاه نمود وگرنه بسیار دیر خواﻫد شد.
.
* * * * * * *

فریب پروفایلﻫاﻯ انقالبی در فیسبوک را نخوریم
در دنیای مجازی فیسبوک شما با انواع و اقسام آدمﻫا با پروفایلﻫاﻯ گوناگون روبرو می شوید که اگر بر روی خط سیاسی آنها متمرکز
نشوید ﻫیچگاه سر در نمی آورید که این افراد به دنبال چه اﻫدافی ﻫستند و اینهمه پرسه زنی در فیسبوک برای چیست .اخیراا شخصی
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عکس رفیق استالین را بعنوان پروفایل خود برگزید و فیسبوکش را با تصویر استالین مزین نمود .اما وقتی به مواضع سیاسی و خطوط
فکری این فرد متمرکز شدیم چنین یافتیم که ایشان از منصور حکمت رﻫبر دلقک و اسرائیلی حزب کمونیست کارگری به عنوان یکی
از رﻫبران جنبش کمونیستی یاد می کند ،از جنایات استالین سخن می گوید ،به مسئلهﻯ میهن دوستی باور ندارد و فهمیده و نفهمیده از
جهان وطنیسم دفاع می نماید...و الغیر .چنین کسانی ﻫدفی جر ایجاد اغتشاش فکری و مشوب افکار ندارند .اینان با نام و تصویر
استالین به جنگ لنینیسم و مفسر آن استالین می روند .آنها از استالینی دفاع می کنند که ﻫمهﻯ کشتارﻫا را به گردن می گیرد و از پیش
حکومتش را محکوم به فروپاشی می داند .جالب اینجاست ،چنین مارگیر شعبده بازی با ﻫر کامنتی فوراا از یاران حکمتی خود الئیک
دریافت می کند و دم خروس از زیر قبایش بیرون می زند ......خوب است رفقا در عرصهﻯ فیسبوک ﻫوشیارانه عمل نمایند و چهرهﻯ
چنین افراد شارالتانی را که از نام و تصویر انقالبیون سوء استفاده می کنند ،بر مال سازند .
*******

آکسیون شکوﻫمند در شیلی در ﻫمبستگی با خلقﻫاﻯ فلسطین ،سوریه و
ایران

تظاﻫرات رفقای حزب کمونیست شیلی (آکسیون پرولتاریائی) در سانتیاگو شنبه  71نوامبر در دفاع از خلقﻫاﻯ ایران ،فلسطین
و سوریه و در محکومیت رژیم صهیونیستی اسرائیل که به مناسب سی و سومین سالگرد تأسیس این حزب صورت گرفت از اعتقاد
عمیق کمونیستﻫاﻯ سراسر جهان به ﻫمبستگی بینالمللی و انترناسیونالیسم پرولتری سرچشمه می گیرد .دفاع از خلقﻫاﻯ فلسطین و
سوریه که مورد تجاوز مستقیم امپریالیستﻫا و صهیونیستﻫا قرارگرفتهاند ،وظیفهﻯ مارکسیست لنینیستﻫا را در سراسر جهان دو
چندان می کند .تهدید به تجاوز نظامی به ایران و ژرفش تحریمﻫاﻯ جنایتکارانهﻯ اقتصادی و خیز بر داشتن بر لیبیائی کردن ایران و
قتل عام مردم و تصرف منابع نفتی زنگﻫاﻯ شوم استعمار را به صدا درآورد و حزب کار ایران (توفان )مدتهاست با انتشار بیانیهﻫاﻯ
سیاسی ﻫمهﻯ احزاب انقالبی و مارکسیست لنینیست و خلقﻫاﻯ جهان را برای درﻫم شکستن این توطئه فراخوانده است .فراخوانی که
در آن تأکید گشته است که سرنگونی رژیم سرمایهداری جمهوری اسالمی وظیفهﻯ خلق ایران است و نه امپریالیستﻫا و صهیونیستﻫا.
رفقای شیلی ،اسپانیا ،فرانسه ،دانمارک ،ترکیه ،نروژ ،اکوادور ،ونزئوال ،کلمبیا ،آلمان... ،بارﻫا به ندای ما پاسخ انترناسونالیستی خود
را داده و با صدور اعالمیه و برگذاری آکسیونﻫاﻯ اعتراضی به تقبیح و محکومیت تهدید و تجاوز به ایران و تحریمﻫاﻯ اقتصادی
مبادرت ورزیدند .آکسیون موفقیت آمیز رفقای شیلی در سانتیاگو در ﻫمبستگی با خلقﻫاﻯ فلسطین ،سوریه و ایران گرمابخش ما
کمونیستﻫا و خلقﻫاﻯ ایران و منطقه در مبارزه علیهﻯ امپریالیسم و ارتجاع جهانی است .کارگران و زحمتکشان ایران برای استقرار
آزادی ،دموکراسی و عدالت اجتماعی با تکیه به نیروی الیزال خویش و با اتکاء به ﻫمبستگی بینالمللی و حمایت خلقﻫاﻯ جهان به
پیکارشان برای کسب آزادی و دموکراسی ادامه می دﻫند.

درود انترناسیونالیستی ما به رفقای حزب کمونیست شیلی (آکسیون پرولتاریائی)!

*********

زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری! زنده بار مارکسیسم لنینیسم!
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اعالمیه رفقای سازمان انقالبی افغانستان در ﻫمبستگی با خلق فلسطین

زنده باد خلق مبارز فلسطین
مرگ بر رژیم جنایتکار اسرائیل!
تشکیل دولت اسرائیل بر اساس اعالمیهﻯ بالفور بعد از جنگ دوم جهانی به حمایت مستقیم انگلیس ،سرآغاز تراژیدی خلق
فلسطین بود .در شش دﻫهﻯ گذشته ،در کنار اشغال مناطق فلسطینی توسط غاصبان اسرائیلی ،جنایت علیهﻯ فلسطینیﻫا و کشتار
بیرحمانهﻯ آنان توسط رژیم صهیونیستی به ﻫمدستی مستقیم و ﻫمکاری بی دریغ امپریالیستﻫا از جمله ایاالت متحده ،بی وقفه ادامه
داشته است .طی این دوران ،مناطق فلسطینی زیر حمالت جنگندهﻫاﻯ اسرائیلی به مخروبهاﻯ مبدل شده ،کودکان ،زنان و مردان زیادی
را به خاک و خون کشیدهاند .سربازان اسرائیلی با قساوت بی نظیر به سرکوب اعتراضات و مخالفتﻫا می پردازند و از اعمال ﻫیچ
نوع زور در حق فلسطینیﻫا دریغ نمی ورزند.
در ﻫمین حال ،بیش از شش سال است که نوار غزه توسط نظامیان اسرائیلی به طرز وحشیانهاﻯ از زمین ،ﻫوا و دریا به
محاصرهﻯ اقتصادی کشیده شده است ،محاصرهاﻯ که باشندگان غزه را به سوی مرگ تدریجی سوق می دﻫد .نزدیک به یک و نیم
میلیون انسان با کمبود مواد خوراکی ،مواد سوخت ،دوا و مواد اولیهﻯ زندگی روبرو اند .محاصرهﻯ غزه توسط رژیم جنایتکار
اسرائیل ،سرشت و ماﻫیت دولتی را نشان می دﻫد که حمایت مستقیم امپریالیزم آمریکا را با خود دارد .این رژیم جز با حمایت مالی،
سیاسی و تسلیحاتی امپریالیزم آمریکا ﻫرگز قادر نیست به حیات ننگین و جنایتبارش ادامه دﻫد و به ژاندارم منطقه مبدل گردد.
حمله بر مناطق مسکونی نوار غزه تحت نام سرکوب حماس و «تروریزم» به بهای کشته شدن زحمتکشان فلسطینی ،کودکان و
زنانی صورت می گیرد که در آرزوی کشور مستقل فلسطینی بدون جنگ ،خونریزی و تروریزم اند .پخش تصاویر بدنﻫاﻯ متالشی
شدهﻯ کودکان و زنان و ویرانی غزه توسط جنگندهﻫاﻯ اسرائیلی ،خشم و نفرت جنبشﻫاﻯ آزادیبخش و انسانﻫاﻯ آزاده را در سراسر
جهان از این رژیم بیشتر ساخته است .رژیم صهیونیستی اسرائیل به این جنایت بسنده نکرده ،بیش از  19ﻫزار نیروی قهارش را در
حال آماده باش قرار داده است تا ضرب شست خود را به حماس نشان دﻫد .در مقابل ،حماس با پرتاب موشک به مناطق مسکونی
اسرائیل جز برانگیختن خشم دولت جنایتکار ،دستاورد دیگری نداشته است.تا زمانی که اسرائیل چون سگ پاسبان منافع آمریکا در
منطقه عمل می کند و رژیم جنایتکار اسرائیل به نژادپرستی بویناک خود ادامه می دﻫد ،فلسطین در دریائی از خون خلق زحمتکش
خویش شناور بوده ،روی سعادت ،آرامی و خوشبختی را نخواﻫد دید .کشورﻫای عرب ﻫمواره با بی تفاوتی به جنایتی نگریسته است که
در حق خلق فلسطین از سوی اسرائیل روا داشته می شود ،در حالی که اگر این کشورﻫا با ﻫم متحد شوند ،اسرائیل در مقابل شان
لقمهاﻯ بیش نیست ،اما متأسفانه اکثر کشورﻫای عربی آلهﻯ دست آمریکا و کشورﻫای امپریالیست دیگر بوده ،تالش می نمایند نزد بادار
خود ،شیرین تر و نازدانه تر عمل نمایند.
سازمان انقالبی افغانستان ﻫمبستگی عمیق خود را با خلق مبارز فلسطین ابراز داشته ،از مبارزات برحق فلسطینی ﻫا و حق
داشتن کشور مستقل با قاطعیت تمام دفاع می نماید .در عین حال محاصرهﻯ اقتصادی ،بمباردمان وحشیانه و سرکوب مقاومت تودهﻫاﻯ
فلسطینی توسط رژیم اشغالگر اسرائیل را به شدت تقبیح نموده ،خواﻫان قطع فوری حمالت جنگندهﻫا و پس کشیدن نیروﻫای جنایتکار
اسرائیلی از مرزﻫای نوار غزه ﻫستیم.
مرگ بر امپریالیزم
در راه سوسیالیزم ،به پیش!
سازمان انقالبی افغانستان
 21عقرب 7107

زنده باد پیکار متحد خلقهای منطقه علیه امپریالیسم و صهیونیسم برای رﻫائی ملی!
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توفان شمارۀ  351آذر ماه 3193
ارگان مرکزی
حزب کار ایران منتشر شد.

رفقا ،دوستان و یاران مبارز!
برای پیشبرد نبردعلیه رژیم سرمایهداری جمهوری اسالمی ،علیه امپریالیسم جهانی،علیه رویزیونیسم وضد
انقالب ترتسکیسم و شبه ترتسکیسم و تقویت جنبش کمونیستی ایران به حزب کارایران (توفان) کمک مالی کنید!

پارهاﻯ از انتشارات جدید توفان از سایت اینترنتی:
* برعلیه عامیانه کردن شعار انتقاد از خود ــ استالین
* گزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی به کنگرۀ چهاردﻫم حزب کمونیست (ب) اتحاد شوروی
* گزارش سیاسی کمیتۀ مرکزی به کنگرۀ پانزدﻫم حزب کمونیست (ب) اتحاد شوروی
* جنبۀ بین المللی انقالب اکتبر ــ استالین
* مارکسیسم و مسئلۀ ملی ــ استالین
* ترتسکیسم ،ضدانقالب در پوشش ــ م .ج .اولژین
* سخنرانی و نطق استالین به مناسبت شروع جنگ کبیر میهنی
* مانیفست حزب کمونیست ــ مارکس و انگلس
* امپریالیسم به مثابۀ باالترین مرحلۀ سرمایهداری ــ لنین
* توطئۀ بزرگ کتاب سوم
* توطئۀ بزرگ کتاب چهارم

در خطه حکمرانی اسرائیل اثر ارزشمندی از بهروز افراشته
سرزمین اشغال شده فلسطین توسط عزرائیل
ما خواندن این کتاب را به همه عالقمندان و پژوهشگران و مبارزین راه زادی و استقالل و سوسیالیسم توصیه میکنیم

***
آدرس سایتها ووبالگهای مرتبط با حزب
www.toufan.org
/http://www.kargareagah.blogspot.com
/http://kanonezi.blogspot.com
/http://rahetoufan67.blogspot.com
ازتوفان در فیس بوک و توییتر دیدن کنید.

.
دست امپریالیستها از ایران و منطقه کوتاه باد!

